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Enquanto escrevo esta apresentação, perto 
das vinte e três horas, preciso contar com a aju-
da dos meus óculos para enxergar com nitidez 
as letras na tela do computador. Até alguns 
anos atrás, eles não eram necessários. Agora, 
entretanto, se tornaram quase indispensáveis. 

Os óculos são importantes não porque alteram aquilo que é visto, 
mas a forma como enxergamos. Por exemplo: com ou sem óculos, as 
letras na página de um livro continuam do mesmo modo no livro, en-
tretanto, para algumas pessoas, sem a ajuda de um óculos, lê-las será 
um	grande	desafio!

Mas, onde queremos chegar com esse papo sobre óculos? Pois bem, 
é que nesta série de lições bíblicas abordaremos o tema “cosmovisão”. 
De	modo	simples,	esta	palavra	significa	“visão	de	mundo”.	Poderíamos	
dizer que ela diz respeito à forma pela qual vemos e interpretamos o 
mundo ao nosso redor.

A cosmovisão atua como uma espécie de “par de óculos na mente”. 
De maneira consciente ou não, toda pessoa, na hora de interpretar a rea-
lidade, usa algum tipo de óculos. A nossa cosmovisão são as lentes deste 
óculos por meio do qual lemos o mundo ao nosso redor.

É impossível não ter este “par de óculos na mente” chamado cosmovi-
são.	Todo	ser	humano	possui	um.	É	ele	quem	define	os	nossos	valores	e	
o nosso comportamento. Nesta série de lições, de modo particular, que-
remos apresentar as lentes da cosmovisão cristã.

Quando tratamos de “cosmovisão cristã”, estamos nos referindo ao 
modo cristão de enxergar o mundo através de uma lente cristã/bíblica. 
Nossa crença sobre as coisas possui a Bíblia como base, pois desejamos 
ver as coisas da perspectiva de Cristo (Cl 3:1-2; 1 Co 2:16).

Diante disso, com muita alegria, apresentamos a lição do terceiro 
trimestre de 2022, que traz como título: Como os cristãos veem o mun-
do? Estudos bíblicos sobre a cosmovisão cristã. Segundo se verá, ao 

Apresentação
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contrário das perspectivas niilistas1 sem sentido e sem propósito, uma 
visão	de	mundo	 cristã	 oferece	 significado	 e	propósito	para	 todos	 os	
aspectos da vida.

Com a lição em uma mão e a Bíblia em outra, oramos para que você 
seja	muito	edificado	por	meio	deste	conteúdo!	Que	os	professores	sejam	
instrumentos de Deus e esmerem-se nas ministrações das aulas, para que 
todos	possam	crescer	na	graça	e	no	conhecimento	de	Jesus.	Bons	estudos!

Eleilton William de Souza Freitas
Editor e diretor da Editora Promessa

1.	Vem	do	termo	latim	“nihil”	que	significa	“nada”.	De	modo	simples,	as	crenças	e	os	valores	
tradicionais são equivocados e não há qualquer sentido ou utilidade na existência.

1
02 DE JULHO DE 2022

Sexta-feira, 01/07 – 17h32
Sábado, 02/07 – 17h33

D 26/06 2 Co 5:7
S 27/06 Cl 3:1-2
T 28/06 1 Co 2:16

Q 29/06 At 17:24-25
Q 30/06 Sl 139:23-24
S 01/07 Jd 3
S 02/07 2 Tm 4:3
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.
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Hinos – Inicial: HBJ 362 • Final: HBJ 260

1 O que é uma 
cosmovisão?

02 DE JULHO DE 2022

OBJETIVO
Expor um panorama sobre 
o que é cosmovisão, suas 
perspectivas	e	influências,	
despertar a autoanálise e 
a percepção de que ela é 
também uma ferramenta 
para o diálogo e pregação 
do evangelho.

Sexta-feira, 01/07 – 17h32
Sábado, 02/07 – 17h33

LEITURA DIÁRIA
D 26/06 2 Co 5:7
S 27/06 Cl 3:1-2
T 28/06 1 Co 2:16

Q 29/06 At 17:24-25
Q 30/06 Sl 139:23-24
S 01/07 Jd 3
S 02/07 2 Tm 4:3

INTRODUÇÃO

Como os cristãos veem o mundo? Objetivamen-
te, veem o mundo a partir das lentes cristãs, que 
moldam o modo de pensar, de perceber a rea-
lidade e de agir no mundo. Se é assim, pessoas 
que	 não	 crescem	 no	 ambiente	 de	 influência	 do	
cristianismo, vão ver o mundo por outras lentes. 
Conhecer essas visões de mundo é estudar sobre 
Cosmovisão.

Ateus, muçulmanos, budistas, espíritas, cristãos 
e tantos outros, religiosos ou antirreligiosos, pen-
sam família, trabalho, escola, consumo, natureza, 
morte e vida de pontos de vista diferentes, a partir 
de suas maneiras de ver o mundo. Então, antes de 
aprofundarmos o estudo sobre o conceito da visão 
de mundo cristã, vamos investir tempo, nessa pri-
meira lição, em responder: o que é uma cosmovi-
são e como ela age em nosso tempo?

I. APROFUNDANDO O TEMA

O termo cosmovisão ou visão de mundo é usa-
do para descrever um conjunto central de valores 
e princípios, compartilhados por um indivíduo ou 
grupo social, através dos quais o mundo é com-

TEXTO-BASE
Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. 
(2 Co 5:7)
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preendido. A nossa cosmovisão 
determina nossos valores. Ela “nos 
auxilia a interpreter o mundo ao 
nosso redor”.1 Vamos entender es-
tas questões um pouco mais?

1. Definindo uma cosmovisão: 
Apesar de afetar toda a vida, alguns 
pilares sustentam a cosmovisão de 
um povo. Podemos reconhecer 
esses pilares em quatro perguntas 
básicas: De onde viemos? Quem 
somos? O que há de errado com 
o mundo? Qual a solução? (para 
onde vamos). As respostas a essas 
perguntas proporcionam uma di-
reção para as decisões, um molde 
para os adeptos da cosmovisão se 
conduzirem na vida.2

A visão de mundo de uma pes-
soa é determinante, pois impacta 
praticamente todas as decisões da 
vida dela. Neste sentido, Wolters 
afirmou	que:	 “cosmovisão	é	 a	es-
trutura compreensiva da crença de 
uma pessoa sobre as coisas”.3 Ele 
destaca alguns aspectos dessa de-
finição	para	entendermos	melhor	o	
conceito de cosmovisão. 

Wolters destaca, por exemplo, a 
palavra crença – como aquilo que 
se confessa como verdade, que se 
acredita com todo o ser que é como 
é. O que acreditamos como verda-
de tem como base a nossa cosmo-

1. Walsh; Middleton (2010:29).
2. Walsh; Middleton (2010:32). 
3. Wolters (2019:14).

visão. Além disso, outro aspecto da 
definição	a	ser	considerado	é	a	pala-
vra coisa – é proposital seu uso, por-
que intenciona se referir a qualquer 
coisa que possa ser pensada. Nossa 
interpretação sobre qualquer coisa 
vem da nossa cosmovisão, daquilo 
que confessamos como verdade.
Pois	bem,	tendo	por	base	as	defi-

nições anteriormente apresentadas 
para cosmovisão, quando tratamos 
de “cosmovisão cristã”, estaremos 
nos referindo ao modo cristão de 
enxergar o mundo através de uma 
lente cristã/bíblica. Nossa cren-
ça sobre as coisas possui a Bíblia 
como base, pois desejamos ver as 
coisas da perspectiva de Cristo (Cl 
3:1-2; 1 Co 2:16).

2. Classificando uma cosmovi-
são: Cosmovisões podem ser di-
vididas em dois grandes grupos: 
religiosas e naturalistas/humanis-
tas. As religiosas4 partem do pres-
suposto de um princípio/ser divino 
externo e sustentador do universo 
e se manifestam nos grupos que 
confessam e vivem a partir das 
grandes religiões mundiais, como 
o cristianismo, o islamismo, o ju-
daísmo, o budismo, o xintoísmo, o 
hinduísmo, dentre outras.

4. Um estudo mais profundo das cosmovisões 
religiosas vai abordar assuntos como teísmo, 
deísmo, animismo e politeísmo que são ex-
pressões	 diferentes	 e	 conflitantes,	 mesmo	
sendo todas estruturadas a partir de um princí-
pio divino sustentador ou criador do universo.
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As naturalistas5 partem de pres-
supostos	 científicos,	 geralmente,	
negando a existência de um princí-
pio divino/inteligente criador e or-
ganizador de todas as coisas. Uma 
cosmovisão naturalista se constrói 
a partir daquilo que pode ser vis-
to, tocado e percebido como real, 
considerando somente o mundo 
natural, desprezando o sobrenatu-
ral.	Como	ficou	claro	a	partir	da	de-
finição	do	tópico	anterior,	a	cosmo-
visão cristã é religiosa. Na próxima 
lição desta série, inclusive, deixare-
mos claro quem é este ser supremo 
da perspectiva cristã (At 17:24-25).

De forma geral, as cosmovisões 
religiosas constroem seu pensa-
mento a partir da ideia de que um 
ser divino externo ao universo criou 
todas as coisas (de onde viemos), o 
ser humano é parte dessa obra cria-
da (quem somos) e recebe algum 
tipo de responsabilidade de cuidar 
do universo criado (o que estamos 
fazendo aqui) e haverá um encon-
tro	final	com	esse	princípio	divino,	
que supera inclusive a morte (para 
onde vamos).

Já nas cosmovisões naturalis-
tas, em geral, a matéria é tudo o 

5. Da mesma forma, um estudo mais pro-
fundo das cosmovisões naturalistas vai pas-
sar por compreender o período Moderno e 
o desenvolvimento do pensamento cientí-
fico,	do	materialismo,	do	humanismo	e	do	
niilismo, até desembocar na desilusão pre-
sente na pós-modernidade.

que existe, o que implica dizer que 
Deus não existe (de onde viemos), 
somos seres complexos basea-
dos em estruturas físico-químicas 
(quem somos), vivendo em um uni-
verso fechado sem propósito exter-
no oferecido por um criador (o que 
estamos fazendo aqui) e a morte é 
a	extinção	final	da	 individualidade	
e personalidade sem nada para 
além dela (para onde vamos).

3. Misturando as cosmovisões: 
Em especial, no século XX, a partir 
das duas grandes guerras e, mais 
recentemente, com o avanço da 
tecnologia,	da	inteligência	artificial	
e da vida baseada em plataformas 
digitais vem ocorrendo um acelera-
do processo de desencantamento 
com a religião e, em alguns círcu-
los, com a ciência clássica. Vivemos 
nesse período chamado, pelos 
teóricos, de pós-modernidade ou 
hipermodernidade.

No que se refere às cosmovi-
sões, nosso tempo é peculiar. An-
tes,	era	mais	fácil	identificar	e	clas-
sificar	uma	pessoa	dentro	de	uma	
cosmovisão. Mas esta realidade 
vem mudando, principalmente no 
Ocidente secularizado e urbaniza-
do.	O	progresso	científico	na	Euro-
pa e EUA resultou em uma era de 
ceticismo – questionamentos con-
tra os valores e crenças cristãs.

Muitos cristãos professam sua 
fé na igreja, mas estudam e traba-
lham em ambientes que rejeitam a 
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fé, o que tem produzido um tipo de 
cristão que acredita em Deus, mas 
vive como se Ele não existisse ou 
se importasse. Essa mistura de cos-
movisões tem produzido cristãos 
de fachada, incoerentes e despro-
vidos de um estilo de vida que re-
almente	reflita	os	valores	do	Reino	
de Deus, que coloca a fé como nor-
te principal da vida (2 Co 5:7; Jd 3).

Por sua vez, a urbanização junto 
com a digitalização da vida, aproxi-
mou “mundos” – nos grandes aglo-
merados urbanos, pessoas de dife-
rentes visões de mundo, religiões e 
nacionalidades convivem no mes-
mo ambiente de trabalho e nas 
mesmas universidades, participan-

do dos mesmos eventos culturais. 
Essa proximidade contribuiu para 
um compartilhamento e uma mis-
tura das diversas visões de mundo. 

Portanto, não é	 suficiente saber 
o	que	é	uma	cosmovisão	ou	classifi-
cá-la. Mais importante é reconhecer 
como elas agem em nosso contexto 
e perceber que a maioria das pes-
soas nos tempos atuais, misturaram 
sua percepção de mundo. Às vezes, 
o indivíduo pensa a partir da sua fé, 
outras vezes, pensa a partir da ló-
gica do mercado, da ciência ou da 
tecnologia e, quase sem perceber, 
abandona a visão de mundo cristã 
que deveria organizar sua maneira 
de pensar, perceber e agir.

01. Qual é a definição básica de cosmovisão e porque é importante 
conhecer esse conceito?

02. De modo simples, como podemos definir o termo “cosmovisão 
cristã”? Para onde o cristão deveria se voltar, tanto para examinar sua 
cosmovisão quanto para construir sua visão cristã de mundo? Justifique 
sua resposta a partir do ensinamento de Cl 3:1-2; 2 Tm 3:16-17.

03. O que diferencia uma cosmovisão religiosa de uma cosmovisão 
naturalista? A cosmovisão cristã se encaixa em qual das 
classificações? Leia At 17:24-25. Recorra aos comentários do item 2. 
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04. O que misturou as cosmovisões e por que ficou mais difícil de 
identificar a cosmovisão de uma pessoa ou grupo? Leia 2 Co 5:7 e Jd 3 e 
comente sobre a importância da firmeza na fé em tempos tão incertos.

II. APLICANDO O TEMA

1. Viva com sinceridade a cosmovisão cristã!
Paulo	afirmou	que	viriam	tempos	

em que os cristãos dariam ouvidos a 
mestres para agradar seus próprios 
desejos (2 Tm 4:3). Ainda que esse 
texto não seja uma referência direta 
à mistura de cosmovisões, essa ad-
vertência aponta para um tempo em 
que, mesmo os seguidores de Jesus, 
seriam seduzidos por outras maneiras 
de pensar, perceber e agir no mundo.

Ciente desse conhecimento, 
submeta-se à sondagem do Se-

nhor (Sl 139:23-24). Talvez você 
seja um cristão que professa fé em 
Deus, mas vive em seu trabalho ou 
escola como se ele não existisse. 
Talvez você conheça a oração do 
Pai Nosso, mas se recusa a per-
doar. Talvez você diz que Deus cui-
da de você, mas vive o tempo todo 
preocupado. Não basta conhecer 
a cosmovisão cristã, o que faremos 
nessa série de lições, o mais impor-
tante é vivê-la. 

05. “Não basta conhecer a cosmovisão cristã, (...) o mais importante 
é vivê-la.”. Comente esta frase, à luz da primeira aplicação.
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Secularização e urbanização tra-
zem perigos, mas também apre-
sentam uma oportunidade – a 
pregação do evangelho para todo 
o tipo de pessoas, sem ter que 
atravessar o oceano, mas simples-
mente indo para o outro lado da 
rua. Paulo, em Filipos (At 16:12) e 
Atenas (17:16-17), investiu tempo 
reconhecendo os elementos nor-
teadores daquelas cidades, antes 
de pregar efetivamente o evan-
gelho. Temos a simples tendência 
de achar que as pessoas estão er-
radas em suas crenças. Ainda que 
isso seja verdade, conhecer a es-
trutura que forma seu pensamento 

ajuda a compreender porque uma 
pessoa escolhe viver e crer de um 
jeito ou de outro.

Esse conhecimento e percep-
ção criam empatia, possibilitam o 
diálogo e oferecem ferramentas 
para uma pregação do evangelho 
que faça mais sentido e consiga 
responder as principais questões 
daqueles que convivem com você 
e aqueles que podem ser impacta-
dos pela boa nova de Jesus Cris-
to. Foi a partir dessas percepções 
que Paulo pregou em cada cidade 
de uma forma diferente, ainda que 
sempre apresentando a mesma 
mensagem do evangelho.

06. “A secularização e urbanização trazem perigos, mas também 
apresentam  uma oportunidade – a pregação do evangelho para todo 
o tipo de pessoas”. Comente esta frase à luz da segunda aplicação.

2. Anuncie com sabedoria a cosmovisão cristã!
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DESAFIO PARA A VIDA

O livro O cristão ateu, de Craig Groeschel, detalha essa preo-
cupação do aumento dos cristãos nominais, mesmo entre aqueles 
que vivem a vida cotidiana das igrejas. Apesar da fé que eles têm 
e demonstram dentro das quatro paredes da igreja, vivem a vida a 
partir de outros valores, com uma visão de mundo mais pragmática 
e naturalista ou humanista. 
O	grande	desafio	de	cristãos	contemporâneos,	como	eu	e	você,	

é lutar constantemente contra essa tendência anestesiante. Isso não 
significa	desprezar	a	ciência,	nem	mesmo	desvalorizar	os	contextos	
sociais	e	culturais	que	vivemos.	Ao	contrário,	significa	estabelecer	
um estilo de vida dentro dessas realidades que seja transformador. 
Sinta-se	desafiado	a	ser	essa	referência	para	a	sociedade	e	as	pes-
soas que convivem com você.
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IGREJA MISSIONÁRIA

Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles; 
dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o 
estivessem sofrendo no corpo. (Hb 13:3)

COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?1

A maioria dos cristãos iemenitas são convertidos do islamismo e de-
vem viver a fé em segredo, pois a conversão é proibida tanto pelo islã 
como pela lei. Os cristãos são pressionados tanto pelo governo quanto 
pelas comunidades a negar a Jesus. Eles podem ser presos, interrogados 
e	ameaçados	de	morte	por	familiares	e	extremistas	islâmicos.	A	cultura	ie-
menita é tribal e, muitas vezes, a punição tribal por deixar o islã pode ser 
a morte ou o ostracismo. Tanto homens quanto mulheres ex-muçulmanos 
casados com muçulmanos podem ser obrigados a se divorciar e perder a 
custódia	dos	filhos.

1. Missão Portas Abertas. Lista Mundial da Perseguição 2022. Disponível em: https://missao.
portasabertas.org.br/ty-ebook-lista-mundial. Acesso em: 26 jan. 2022.

IÊMEN
Somos Um COM OS CRISTÃOS 

QUE SOFREM NO

POPULAÇÃO 30,9 milhões

CRISTÃOS Alguns milhares

RELIGIÃO Islamismo

GOVERNO Em transição

LÍDER Abd Rabbuh Mansur Hadi
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PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Interceda pelo povo iemenita e pelo governo iemenita. Peça por paz, 

estabilidade e liberdade para que vivam com esperança e tranquilidade.
• Ore pelos cristãos secretos que vivem sob constante ameaça. Peça 

que Deus dê coragem, sabedoria e ousadia para viverem o evangelho.

Seja um mantenedor dos projetos missionários da Junta de Missões

Convenção Geral das Igrejas Adventista da Promessa
CNPJ 62.678.412/0001-32

Banco Bradesco
Ag. 0099 | CC 281419-6
Chave PIX (e-mail):	financeiro@juntademissoes.com.br




