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                                             O ADOLESCENTE CRISTÃO E A CULTURA              

O que é CULTURA? 

É o conjunto de conhecimento, arte, crenças, lei, moral, costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos 
pelas pessoas por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. 

→EXEMPLOS DE CULTURA NO BRASIL:  

Arte:  CARNAVAL, SAMBA___________________________________________________________ 

Crenças: DEIXAR CHINELO VIRADO A MÃE MORRE  ______________________________________ 

Moral:  FICAR SEM COMPROMISSO _________________________________________________ 

Costumes:  ALMOÇO DE DOMINGO CHURRASCO  ________________________________________ 

 

CULTURA POP 

É a cultura popular que emana principalmente pelo que é consumido pela grande massa de pessoas, tanto 
nas artes, como música, televisão, séries, como também nos itens de consumo: roupas, eletrônicos, 
brinquedos, etc.  

Os meios de comunicação são as principais fontes de alimento da cultura pop, principalmente a internet. Hoje 
podemos afirmar que a internet é a alma da cultura pop, já que é nela que "as coisas acontecem" hoje.  

→EXEMPLOS DE CULTURA POP: 

MÚSICA:  DUO LIPA __________________________________________________________ 

CINEMA:    MARVEL ____________________________________________________ 

INTERNET:  CANAIS DE GAMES ________________________________________________________________ 

ITENS DE CONSUMO:  IPHONE ____________________________________________________ 

MODA: VANS  ____________________________________________________________________ 

 

O QUE ESTÁ POR TRÁS DA CULTURA POP? 

Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o 
que há no mundo — a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens — não provém do Pai, 
mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 
sempre. (1 João 2:15-17) 
 

1. COBIÇA DA CARNE: Trata-se dos desejos da carne descritos em Gl 5.16. Esses desejos da carne são 
marcados, especialmente, por práticas desvirtuadas em busca de satisfação do apetite sexual. Essa 
"cobiça da carne", que o verso fala, essa "concupiscência da carne", são imoralidades de toda espécie 
de perversões que se possa imaginar. 
A indústria, como um todo, explora exageradamente o corpo e a imoralidade sexual. Podemos notar 
claramente na moda, na música, no cinema, na publicidade, etc...  
EXEMPLOS DE COBIÇA DA CARNE NA CULTURA POP:  
1._______________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________ 
 

LIFESTYLE – O adolescente cristão e a Cultura Pop 
 

APOSTILA 1 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/2/15-17+


2. COBIÇA DOS OLHOS: desejo intenso por aquilo que é atraente aos olhos. Por adquirir bens materiais; 
é a ambição de comprar tudo o que atrai, a ambição de possuir, de adquirir coisas, de acumular 
coisas. É a supervalorização da aparência. AS REDES SOCIAIS TÊM FORTALECIDO UMA VIDA DE 
APARÊNCIA: https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw  
 
EXEMPLOS DE COBIÇA DA CARNE NA CULTURA POP:  
1._______________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________ 
 
 

3. SOBERBA DA VIDA: A soberba é o desejo de posição. É querer estar acima de todos.  
E este tem sido um dos piores e mais demorado de todos os males a morrer no homem: o orgulho, o 
egoísmo. A pessoa que faz de tudo só para se promover, que faz de tudo só para ser elogiada, que faz 
de tudo só para receber parabéns, é tão orgulhosa quanto Satanás, e tem se tornado "deus" de si 
mesma.  
 
EXEMPLOS DE COBIÇA DA CARNE NA CULTURA POP:  
1._______________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________ 
 

OS ELEMENTOS DA CULTURA POP COMO LADRÕES DO NOSSO CORAÇÃO  

"Tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades 
da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente.” Lucas 21:34 

“Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta 
vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera.” Mateus 13:22 

- Os “produtos” da cultura POP (séries, filmes, games, smartphones) foram criados para vender, vender e 
vender. Para isso, eles foram pensados para gerar obsessão e vício.  

 

PASSAGEM BÍBLICA O QUE É “O MUNDO” NESSA 
PASSAGEM? 

O QUE DEVO FAZER SEGUNDO 
ESSA PASSAGEM? 

Lucas 21.34   

Tiago 4.4   

2 Timóteo 2.4   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw

