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Comentário lição 05

O materialismo e o ateísmo são investidas sutis do Inimigo de nossas almas na tentativa de
impor na sociedade o pensamento de que a religião tornou-se desnecessária. A ideia de que
tudo quanto é preciso para a subsistência do homem se encontra na matéria existente acha
lugar na perspectiva de que não há um Deus Criador. Por conseguinte, se não há Deus,
também não é preciso submeter-se a preservar crenças e práticas religiosas que ditam valores
morais à sociedade. Essas ideias têm como �nalidade desconstruir na sociedade a in�uência da
fé cristã. Satanás sabe que uma sociedade distante dos valores da Palavra de Deus é o caminho
para a destruição da família, da ordem pública e, principalmente, da possibilidade de
reconciliação do homem com Deus mediante a fé em Jesus Cristo (2 Co 5.19; Rm 5.10) .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

COMPREENDENDO O MATERIALISMO E O ATEÍSMO

O materialismo é a “doutrina que ensina ser a matéria a realidade última do Universo. É a
negação sistemática das realidades Espirituais” . Esse pensamento prega que não existe uma
realidade espiritual, e, por conseguinte, a inexistência de necessidade do ser humano buscar
uma religião.

2

O materialismo pode ser encontrado e entendido de duas formas:

Doutrina básica do marxismo, segundo a qual o mundo não pode
ser considerado um complexo de coisas acabadas, mas de processos, nos quais tudo está em
contínuo movimento, gerado pelas mudanças qualitativas que se originam do aumento de
fatores quantitativos. Noutras palavras: a realidade última do Universo é a matéria, não
havendo, nele, por conseguinte, lugar para as coisas espirituais .

Materialismo Dialético:
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Doutrina marxista segundo a qual o modo de produção da vida
material condiciona, decisivamente, todos os processos da vida social, política e espiritual .
Materialismo Histórico:

2

Em suma, o objetivo do materialismo é incutir na mente humana que não existe a necessidade
de uma busca espiritual baseada nas Sagradas Escrituras, a�rmando assim a inexistência de
milagres e operação de milagres, por a�rmar que tudo isso se trata de uma mera superstição
infundada do pensamento humano voltado para o seu emocional.

Acompanhando o materialismo, o ateísmo apresenta-se como verdade absoluta quanto a
explicação dos assuntos espirituais. O ateísmo é a “doutrina que nega, de maneira sistemática e
persistente, a existência de Deus. É também uma atitude que prescinde da ideia de um Ser
Supremo, quer do ângulo teórico, quer do prático. O ateísmo é ainda a condição do homem
que descarta a realidade do Único e Verdadeiro Deus (Rm 1.28)” .2

Ambos procuram negar tudo aquilo que lemos nas Sagradas Escrituras, e com uma
linguagem polida, a�rmando fazer uso de uma inegável ciência, investem pesado para iludir as
mentes tentando arrebanhar corações para se afastarem de Deus e de Sua Palavra.

RAÍZES DO MATERIALISMO E ATEÍSMO

Em primeiro lugar, precisamos pontuar que tanto o materialismo como o ateísmo são frutos
da consequência do pecado na humanidade. O próprio apóstolo Paulo expõe que o homem,
mesmo tendo conhecido as maravilhas de Deus através de sua criação, �caram cegos em seus
discursos obscurecendo o seu coração (Rm 1.21,22).

Ou seja, a origem do materialismo e do ateísmo, bem como suas modi�cações e adaptações, é
o pecado da humanidade. O homem pecador e cego espiritualmente procura, de todas as
formas, se distanciar do Criador a �m de satisfazer a loucura do seu pensamento enganoso.
Isso só apresenta, com clareza, o poder de in�uência maligna que o pecado tem sobre o
pecador.
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Porém, historicamente falando, foi o alemão Karl Marx quem deu os contornos doutrinários
à �loso�a materialista e a converteu em uma poderosa força ideológica capaz de criar sistemas
políticos e contrapor à doutrina cristã. Nações e governos foram in�uenciados pelo marxismo
e sua ideologia chegou a criar modelos teológicos dentro de determinados setores do
cristianismo .3

Contudo, encontramos uma fundamentação ao pensamento materialista desde o período pré-
socrático, onde a teoria atomista, cunhada e expressa pelo �lósofo Demócrito de Abdera, deu
início ao penamento de que tudo o que existe no Universo é formado por átomos que �cam
em constante movimento em um espaço vazio. Porém, o materialismo marxista tinha o seu
fundamento explicado apenas no campo �losó�co, o que carecia de um certo apoio cientí�co
para tentar apresentar uma roupagem de �el e verdadeiro.

A partir dos anos 2000, o neomarxismo tratou de reavir a velha teoria materialista e lhe dar
um contorno ideológico e doutrinário mais so�sticado e ao mesmo tempo mais digerível para
a sociedade. Esse novo materialismo vem vestido em uma suposta roupagem cientí�ca em vez
da meramente �losó�ca que marcou sua primeira versão .3

O pensamento ateísta também é encontrado na história em traços anteriores ao início do
cristianismo. Até o próprio livro dos Salmos traz escrito sobre esse pensamento nos povos
antigos: “Disse o néscio no seu coração: Não há Deus” (Sl 14.1; 53.1).

Contudo, e retornando ao pensamento original do tópico em questão, percebemos que a
loucura do pecado, e da sua consequente cegueira espiritual, tem in�uenciado os corações e
mentes do pecador, sendo a única raiz de ambos. O Diabo tem trabalhado constantemente
para desconstruir a verdade revelada nas Escrituras, a �m de afastar cada vez mais a criatura do
seu Criador. O ateísmo e o materialismo são perigosos, e quem neles deixa ser envolvido acaba
sendo, como disse o salmista, um grande néscio.

PRESSUPOSTOS DAS DOUTRINAS MATERIALISTAS E ATEÍSTAS
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O objetivo primaz do pensamento materialista e ateísta é a negação da existência de Deus. Seus
pressupostos buscam negar, como possibilidade real, que exista um ser Supremo que tenha
idealizado e construído o Universo.

A negação da existência de Deus encontra forças no uso mal intencionado da ciência. Uma
vez que o conhecimento cientí�co tem como princípio a comprovação por meio da
observação, pesquisa, teste e explicação dos fenômenos, é evidente que ela não achará respostas
completas para seus anseios, haja vista que o conhecimento de Deus se dá mediante a fé e a
experiência espiritual daquele que crê .1

A falta de fé do materialista e do ateu move os seus ideais. Utilizam o argumento cientí�co
como sustentação de uma negação real. Porém, o problema de ambos não está na ciência, está
na escuridão de seus pensamentos distantes de uma vida de fé e de devoção diante da vontade
de Deus, por causa do seu pecado.

Outra tentativa de negar a existência de Deus está na �loso�a ateísta. A rejeição dos valores
éticos e morais obtidos pela in�uência judaico-cristã na sociedade é uma tentativa de se livrar
das obrigações tradicionais e dar vazão à libertinagem. […] Trata-se de um fato preocupante,
haja vista que o desprezo pelos valores morais leva à banalização do matrimônio, da família e
da educação na sociedade .1

Destaque

As pessoas viram as costas a Deus por várias razões, mas é especialmente preocupante quando
elas adotam o ateísmo para justi�car argumentos contra a ética e a moral cristãs referentes ao
comportamento sexual. Em suma, o ateísmo acomoda-se muito mais a um estilo de vida de
promiscuidade sexual .1
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A Igreja não pode estar desapercebida disso. Esses valores distorcidos, quando não há trabalho
preventivo, invadem as igrejas e podem in�uenciar sutilmente os crentes a serem compassivos
com o pecado, tornando comum aquilo que as Escrituras não aprovam. A igreja não deve
aceitar os valores de uma sociedade materialista e ateísta (Rm 12.2; Mt 5.13,14) .1

RESPONDENDO AO MATERIALISMO E AO ATEÍSMO

Em primeiro lugar, não podemos desprezar a Bíblia, única regra de fé e prática do cristão. A
Palavra de Deus é a revelação do próprio Deus para a humanidade, onde progressivamente
apresentou a Si mesmo até a revelação completa em Cristo Jesus (Jo 14.8-10). Então não
podemos abandonar as Sagradas Escrituras e voltar-nos para um caminho que visa distanciar o
homem de Deus, a �m de atender os seus desejos carnais.

O que se conhece sobre Deus está descrito nas Escrituras Sagradas. Entretanto, isso não
impediu que Deus deixasse na criação a assinatura da Sua autoria. Até mesmo a própria
ciência tem comprovado a possibilidade de uma inteligência por trás de toda a obra da criação
devido às similaridades dos elementos existentes no universo, bem como a ordem perfeita
como tudo existe e prevalece existindo há muito tempo e de maneira sustentável .1

Em segundo lugar, a própria criação manifesta a Glória de Deus (Sl 19.1; Rm 1.18-20). O
homem foi feito a imagem e semelhança de Deus (Gn 1.26,27). Então uma mente cauterizada
pelo pecado não consegue observar a prova viva que Deus existe que está na nossa frente.
Uma mente obscurecida pelo mal está travada para entender que o próprio Deus deixou a sua
assinatura na criação, e não pode ser negado isso.

Por �m, a justi�cativa de que a ciência refuta a existência de Deus nada mais é do que uma
manobra teórica criada por pessoas que em seu coração rejeitam a fé que os encaminha ao céu.
“O fato é que a ciência não refuta Deus, mas antes con�rma a sua existência. A negação desse
fato não se baseia em provas cientí�cas, mas numa simples incredulidade que se recusa a
admitir as evidências que demonstram a existência de um Criador” .1
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Esperando Jesus voltar hoje!

Pb. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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