
51% dos millennials evangélicos disseram que o 
comportamento de pessoas do mesmo sexo é 
moralmente aceitável.

Olhar para tudo isso deve, no mínimo nos 
colocar em alerta para vivermos na contramão desta 
realidade. A Bíblia diz em Romanos 1.28 que “...por 
haverem desprezado o conhecimento de Deus, o 
próprio Deus os entregou a uma disposição mental 
reprovável, para praticarem coisas inconvenientes”. 
Ou seja, é inevitável que seja assim, uma vez que se 
despreza a Deus. Mas com o cristão não deve ser 
assim, pelo contrário a cosmovisão cristã é marcada 
por uma mente totalmente voltada para o que Deus 
espera. 

Como então colocar a cosmovisão cristã na 
prática e não sermos parte deste tipo de estatísticas? 
O apóstolo Paulo vai nos mostrar isso, a partir do 
texto de Filipenses 4.8: Finalmente, irmãos, tudo o 
que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que 
é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo 
o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum 
louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento. 

Ao re�etirmos isso em nossa mente e coração, 
isso se tornará uma realidade em nossas vidas. Nós só 
conseguiremos isso porque a re�exão vem antes da 
ação e o mover que nos convence a viver assim é obra 
do Espírito que habita em nós. Nós não seremos 
cooptados pela cosmovisão secular porque “nós 
temos a mente de Cristo”. 
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Todo mundo tem uma cosmovisão, ou seja, uma 
forma pela qual se vê o mundo. É natural e esperado 
que um cristão tenha sua cosmovisão diferente das 
demais que são difundidas na sociedade, pois a 
cosmovisão cristã é pautada pelas Escrituras. 
Entretanto, muitas pessoas que se identi�cam como 
religiosas ou cristãs estão sendo cooptadas pela 
cosmovisão secular, muitas vezes sem perceber. 

Os números são preocupantes e isso nos coloca 
diante de um grande desa�o de vivermos segundo a 
cosmovisão cristã. Nancy Pearcey, em seu novo livro 
Love Thy Body1 apresenta várias pesquisas apontando 
os efeitos da cosmovisão secular que tem cooptado a 
mente de muitos cristãos:

Pornogra�a: Cerca de dois terços dos homens 
cristãos assistem à pornogra�a pelo menos uma vez 
por mês, a mesma taxa que os homens que não 
alegam ser cristãos.

Coabitação: Uma pesquisa da Gallup descobriu 
que quase metade (49%) de adolescentes com 
histórico religioso apoia o sexo antes do casamento.

Divórcio: Entre os adultos que se identi�cam 
como cristãos, mas raramente freqüentam a igreja, 
60% se divorciaram. Dos que frequentam a igreja 
regularmente, o número é de 38% 

Aborto: Uma pesquisa da LifeWay descobriu 
que cerca de 70% das mulheres que �zeram um 
aborto se identi�caram como cristãs. E 43% disseram 
que frequentaram uma igreja cristã pelo menos uma 
vez por mês ou mais no momento em que abortaram 
o bebê.

Homossexualidade e Transgênero: Em um 
estudo do Pew Research Center de 2014 apontou que 

“Nós, porém, temos a mente de Cristo”


