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1 FINANÇAS – Ter ou não ter, eis o cifrão! 

Capítulo 1 

CRISTÃOS EM UMA SOCIEDADE DE 
CONSUMO1 

 
INTRODUÇÃO 

 

 
 

I - O que é consumismo? 
 
 

 
 

    Capitalismo                                                            Comunismo  

 
 

 
 

 
Tempo presente                                              Felicidade 

 
 
 

 

Portanto, Consumismo é aquela promessa de felicidade oferecida pelos bens 
materiais e serviços que se capitaliza no prazer de escolha de cada 
consumidor. 

 

Implicação – Como cristãos, o que podemos pensar disto? 

 Surpreendentemente, não devemos ser totalmente contrários. Por quê? 
 Porque devemos perceber que o cristianismo é uma religião materialista.  

 Cremos que o mundo material foi criado por Deus e, portanto, que há algo bom 
sobre ele. 

 Jesus assumiu a forma física; Deus não destruirá o universo no final dos tempos. 
 PORTANTO, a realidade material é fundamentalmente boa. Assim, devemos ser 

cuidadosos quanto à nossa forma de lidar com a questão dos bens. Não 

devemos ser totalmente negativos com relação a isto. 
 O mundo material é bom quando bem administrado! 

 

 Uma vez que o consumismo molda os nossos pontos de vista, ele afeta nossa 
espiritualidade. 

 O consumismo modela o caráter de uma pessoa, diferentemente da maneira 
que Cristo quer transformar nossa vida. 
 

                                                     
1 John Benton, Cristãos em uma Sociedade de Consumo, E.C.C. 

Materialismo 

Consumismo  
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 Para pensar: O que mais engana os salvos hoje? 

 O que realmente mina a nossa espiritualidade é que somos pegos pela 
armadilha dos lugares-comuns da sociedade de consumo. 
 A banalidade da televisão, que oferece distrações; 

 A vida tumultuada e marcada por milhares de escolhas que estão à nossa 
disposição. 

 Ou seja, o consumismo nos afasta do foco, que deveria ser nosso Deus! 
 
 

II - Como chegamos ao consumismo? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Não devemos desprezar a busca do mundo 
pela felicidade. Este desejo pode, de fato, ser 

nosso aliado na busca de levar as pessoas a 
Deus. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Método para alcançar a 
felicidade 

C.S.Lewis em 
Cristianismo Puro e 

Simples escreve:  

“As criaturas não nascem 
com desejos, a menos que 
a satisfação para estes 
desejos exista. Um bebê 
sente fome: bem, existe 
uma coisa chamada 
comida. Um patinho quer 
nadar: bem existe uma 
coisa chamada água. O 
homem sente desejo 
sexual: bem, existe uma 
coisa chamada sexo. Se 
tenho um desejo que 
nenhuma experiência neste 
mundo consegue 
satisfazer, a explicação 
mais provável é que não 
sou deste mundo. Se 
nenhum dos meus prazeres 
terrenos pode satisfazê-lo, 
isto não significa que o 
universo é uma fraude. É 
provável que os prazeres 
terrenos nunca tenham 
sido criados para satisfazer 
este desejo, mas apenas 
para estimulá-lo, para 
sugerir o próprio desejo.” 
 



 

TEMPLO BATISTA BÍBLICO  Pr. Walace Juliare 

3 FINANÇAS – Ter ou não ter, eis o cifrão! 

III - Qual é a mentalidade do consumista? 

 
 

IV - Qual é a solução para uma sociedade de consumo? 
 
 

                                                                       2Tm 6.17-19 

 
a) Devemos colocar nossa esperança em Deus em vez de coloca-las nas coisas 

materiais (v.17) 
 

b) Devemos usar as coisas materiais propostas por este mundo à luz do mundo que 

está por vir (v.18-19) 
 

                                                               

                                                                   Lc 6.17-36  
 

O que Jesus fala sobre seu povo 
 É “abençoado”, mas ao mesmo tempo insultado. (vv.20-21) 

 

 São peregrinos neste mundo.(vv.22-23) 
 

 Possuem um novo modo de vida, onde amam não somente os amigos, mas 
também os inimigos (vv.27-30) 
 

 
                                                         Fp 4.10-13 

 
 

CONCLUSÃO 
  
No Livro A Vida de Deus na Alma do Homem, Henry Scougal escreve: 

 “Depositar nossas esperanças nas coisas materiais é nos desvalorizarmos, nos humilhar. 
Depositar nossas esperanças, nosso amor, no bem maior de todo universo, que é o 
próprio Deus – com toda sua majestade, com todas as suas virtudes e com todo o seu 
poder e glória – é ampliar os nossos horizontes sem medida. Se ele é o objeto do nosso 
amor, então, estamos em uma categoria diferente das outras pessoas”. 

Felicidade

Opções

Imediato 

Ter sua Felicidade em Deus  
 

Viver Como Seguidor de  Cristo 
 

 

Ter o coração satisfeito em Deus 
 

 
 


