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TÓPICOS

1. Introdução
2. Sabedoria, intelectualismo e 

anti-intelectualismo
3. A mente cristã em relação ao 

homem
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1. Introdução
✓ O ser humano foi moldado 

pelas próprias mãos de Deus.
➢ Gênesis 2.7 / Gênesis 2.22
➢ O ser humano foi criado 

de forma diferente do 
restante da criação.
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1. Introdução
✓ O ser humano recebeu o 

fôlego de vida de Deus.
✓ Deus deu inteligência ao 

homem e à mulher e a 
capacidade de se 
desenvolverem 
intelectualmente.
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A Ciência e a Mente 
✓ Neurociência
➢ Estuda o sistema nervoso
➢ O termo surgiu na década de 70
➢ Há relatos do estudo do cérebro 

no Egito antigo
➢ Se desenvolveu na última 

década com os aparelhos de 
ressonância e tomografia
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Curiosidades
✓O cérebro possui mais conexões 

do que o número de estrelas em 
nossa galáxia

✓ Existem de 80 a 100 bilhões de 
células nervosas no cérebro

✓ Ele pode arquivar o equivalente a 
1.000 terabytes de informações
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Curiosidades
✓Mais de 160.000 quilômetros de 

vasos sanguíneos se espalham 
pelo cérebro humano, o 
suficiente para dar quatro 

voltas na Terra
✓O cérebro é o computador 

mais poderoso do mundo 
(processamento de 3 mil GHz).
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Curiosidades
✓Os modelos computacionais 

inspirados no sistema nervoso 
central precisam de 40 minutos 
para processar o que o cérebro leva 
apenas um segundo.

✓ Somos capazes de processar 
imagens complexas em até 13 
milissegundos
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Curiosidades
✓O cérebro é o maior projeto de 

design já visto até hoje
✓Mesmo em livros não criacionistas 

os autores não conseguem fugir do 
design inteligente do cérebro

✓ Se existe um design, existe um 
designer



11

Curiosidades
✓ Tenha cuidado com o que você 

pensa, pois sua vida é dirigida 
pelos pensamentos
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Curiosidades
✓Nossa mente é um campo de 

batalha constante, pois tudo 
começa na mente do homem 
(Romanos 7.20)

✓Quando nascemos de novo em 
Cristo nossa mente passa a ter 
a influência maravilhosa do 
Espírito (1 Coríntios 2.16)



13

2. Sabedoria, 
Intelectualismo e 
Anti-intelectualismo
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Anti-intelectualismo
✓ Anti-intelectualismo descreve um 

sentimento de hostilidade em relação a, 
ou suspeição de, intelectuais e seus 
objetos de pesquisa.

✓ Prega que todo esforço intelectual do 
homem é fútil.

✓Diz que devemos guardar a simplicidade
do evangelho e deixar o mundo 
prosseguir com suas filosofias.
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Anti-intelectualismo

✓ESTE PENSAMENTO NÃO É CORRETO
✓Devemos buscar conhecimento de uma 

forma geral e vermos as coisas em suas reais 
perspectivas.

Daniel 1.17
Atos  7.22
2 Timóteo 3.15-17
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Intelectualismo

✓ Tendência de uma pessoa a dar              
primazia à inteligência e às faculdades 
intelectuais, sacrificando as emoções e os 
instintos; racionalidade.

✓Os cristãos intelectuais acreditam que os 
problemas da vida e da igreja se resolvem 
apenas pela reflexão.

ESTE PENSAMENTO TAMBÉM NÃO 
É CORRETO
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Intelectualismo

✓Devemos saber dosar o 
conhecimento com humildade 
vinda do SENHOR.
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Sabedoria

➢ É o contraste da reação intelectual 
e anti-intelectual

➢ É mais prática que acadêmica
➢Mencionada muitas vezes na Bíblia
➢ “Sabedoria é o verdadeiro entendimento da 

situação real das coisas (que inclui 
conhecimento moral), capacitando-nos a 
agir   corretamente”
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Sabedoria
Salmo 111.10 / Provérbios 9.10

➢ Temor = Falta de tranquilidade/ Medo/ 
Sensação de ameaça (Dicionário)

➢ Temer a Deus NÃO é ter medo Dele, pois o 
medo nos faria fugir e não aproximar-se

➢ 1 João 4.8,18,19 - Ou seja, o temor a Deus não 
significa medo de Deus, que nos faça fugir 
Dele e nos traga tormento. Antes, é algo  

que nos aproxima ainda mais de Deus
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Então, o que significa temer a Deus?
➢ Temer a Deus é adorá-Lo como o                 

único Deus. Não terás outros deuses diante 
de mim. (Êxodo 20.3)

➢ Temer a Deus é termos atitudes de 
santidade e pureza. “Tendo, pois, ó amados, 
tais promessas, purifiquemo-nos de toda 
impureza, tanto da carne como do espírito, 
aperfeiçoando a nossa santidade no temor 
de Deus” (2 Coríntios 7.1)
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➢ Temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer 
situação, cultivando um coração santo.
“Deu-lhes ordem, dizendo: Assim, andai no 
temor do SENHOR, com fidelidade e 
inteireza de coração” (2 Crônicas 19.9)

➢ Temer a Deus é aborrecer o mal. “O temor 
do SENHOR consiste em aborrecer o mal; a 
soberba, a arrogância, o mau caminho e a 
boca perversa, eu os aborreço” (Pv 8.13)

Atos 9.31 – A Igreja Cresce!!!
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3. A mente cristã em 

relação ao homem
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Uma visão cristã de mim mesmo

1ª aplicação:
✓ Sou pecador, incapaz de me salvar
✓ Desesperadamente alienado de Deus
✓ Estou debaixo do julgamento de Deus
✓ Não tenho condições de alegar nenhuma 

virtude diante de Deus.
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Uma visão cristã de mim mesmo

2ª aplicação:
✓ Não devo pensar de mim mesmo 

além daquilo que convém
✓ Sou objeto do amor de Deus
✓ Fui resgatado por Deus e restaurado 

a um lugar de honra
✓ Sou a igreja
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Uma visão cristã de mim mesmo

3ª aplicação:
✓ Estou longe de ser perfeito enquanto viver
✓ Apesar de todas as coisas cooperarem para 

o bem dos que amam a Deus, sou ainda 
assim imperfeito.

✓Há sempre necessidade de crescer na graça 
e conhecimento, pois existe possibilidade 
do mal surgir em meu coração e me levar a 

pecar.
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3ª aplicação:
✓Devo ter cuidado quando penso estar 

seguro. (1Co 10.12)
✓ Presenciei quedas de cristãos que nunca 

imaginava.
✓ Permiti pequenos pecados sem me 

preocupar com eles.
✓Mesmo em pleno entusiasmo religioso e 

crescimento espiritual , devo ser vigilante, 
porque o diabo está ativo e ainda 
encontra dentro de mim receptividade.
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Uma visão cristã de mim mesmo

4ª aplicação:
✓ Tenho uma consciência moral
✓ Tenho recursos maravilhosos 

recebidos na criação
✓ Fui criado de um modo 

“assombrosamente maravilhoso”
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Casamento
Conhecendo Homem e Mulher

HOMEM MULHER
Intelectualmente igual à 

mulher

Intelectualmente igual ao homem

(Gn 1.28)

Uma coisa de cada vez Várias coisas ao mesmo tempo  (Lc 8.1-3)

4 vezes mais forte ¼ da força do homem (1 Pe 3.7)

Possui apenas um foco Mais emotiva e expressa com facilidade

Possui melhor sentido de 

orientação

Se comunica melhor

Sofre mais as dores Se preocupa mais com as coisas

Gosta de carros e esportes Encontra as coisas com facilidade
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Casamento
✓ O casamento é um presente maravilhoso de 

Deus. (Gn 2.18)
✓ Confiança, fidelidade, amor e reprodução. 
✓ É um relacionamento humano para esta vida.
✓ Foi um presente de Deus antes do pecado 

entrar no mundo e continua sendo.
✓ É importante que os dois sejam cristãos:

→ 2Co 6.14-15 / Dt 7.3-4 / 1Co 7.39
Se casado com incrédulo: 1Co 7.12-14 / 1Pe 3.1-2
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Casamento
✓Mesmo num casamento ideal nenhum

de nós se comporta como um anjo.
✓Um bom casamento precisa ser trabalhado a 

todo momento.
✓Os dois devem se ajudar em atitudes e 

ações.
✓ Forneça “feedback” um ao outro, porém 

nunca diga: Você é igual à sua mãe!
Você nunca presta atenção!
Toda vez é a mesma coisa!
Sempre você age dessa forma!
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✓ “O casamento, é a união física e espiritual 
entre duas pessoas, de sexos opostos, do 
qual resultará o lar e a família, que é a mais 
antiga instituição da raça humana, o 
embrião da igreja, embrião esse que, com a 
graça de Deus, possuirá todas as condições 
necessárias ao crescimento quer físico quer 
espiritual dos filhos em amor!”
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Família
✓Homens e mulheres foram criados 

para viver em famílias e sociedades.
✓ A família é a fonte principal da educação.
→ A escola é um recurso extra para ajudar.

✓Os pais são responsáveis pela vida espiritual 
dos filhos. (Dt 11.18-19)

✓ Pais tem autoridade sobre os filhos. 
(Pv 1.8-9/ Pv 13.24 / Pv 23.13-14/ Cl 3.20)

Os pais devem ser honrados pelos filhos.  
(Pv 30.17)
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Vida em sociedade
✓O homem deve viver em sociedade.
✓ Somos membros uns dos outros. (Ef 4.25)
✓Devemos ser verdadeiros com todos. Não 

apenas com os irmãos em Cristo.
✓Na sociedade nos relacionamos uns com os 

outros.
✓Devemos buscar acima de tudo servir à

comunidade. (Mc 10.42-45)
Justamente o contrário do modelo que é 
ensinado hoje.
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Vida na igreja
✓ Cristo edificou a igreja nele 

mesmo. (Mt 16.18)
✓ A igreja tem a fundação em Jesus. 

(1Co 3.11)
✓ Cristo é o cabeça da igreja. (Cl 1.18)
✓ A igreja ideal. (Atos 2.42-47)
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Dor Social
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Vida na igreja

✓ Respeitar a liderança.
✓ Respeitar os oficiais.

(Hb 13.17 / Js 11.15/ Rm 13.1-2)
✓ Frequentar a igreja. (Hb 10.25)
✓ Respeitar uns aos outros e viver em 

comunhão. (Cl 3.16)
✓ Estar disposto a perdoar. 

(Ef 4.32/  Mt 18.21-22/ Mt 6.14-15/ Cl 3.13)
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Obrigado!
Que Deus nos 
conceda uma 
mente mais 
cristã a cada dia!


