




“Porque as suas coisas invisíveis, 

desde a criação do mundo, tanto o 

seu eterno poder como a sua 

divindade, se entendem e 

claramente se veem pelas coisas 

que estão criadas, para que eles 

fiquem inescusáveis.”  (Rm 1.20)

TEXTO AUREO



VERDADE PRÁTICA

Tanto o materialismo quanto o 

ateísmo são expressões máximas de 

um coração endurecido pelo pecado 

e de olhos cegados por Satanás.



LEITRURA BÍBLICA EM CLASSE 

Romanos 1:18-23

18 - Porque do céu se manifesta a 

ira de Deus sobre toda impiedade 

e injustiça dos homens que detêm 

a verdade em injustiça;

19 - porquanto o que de Deus se 

pode conhecer neles se 

manifesta, porque Deus lho 

manifestou.



20 - Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do 

mundo, tanto o seu eterno poder como a sua 

divindade, se entendem e claramente se veem pelas 

coisas que estão criadas, para que eles fiquem 

inescusáveis;

21 - porquanto, tendo conhecido a Deus, não o 

glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; antes, 

em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração 

insensato se obscureceu.

22 - Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.

23 - E mudaram a glória do Deus incorruptível em 

semelhança da imagem de homem corruptível, e de 

aves, e de quadrúpedes, e de répteis



INTRODUÇÃO
O perigo e a incompatibilidade da cultura materialista 

moderna com os princípios da fé cristã.



Materialismo e Ateísmo

Uma doutrina com duas faces



Conduzem-se por princípios e pressupostos 

semelhantes.

✓ Na verdade, a expressão máxima de um tipo de 

materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã 

tem se manifestado no neoteismo. 

✓ É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás 

contra a Igreja de Cristo. 

✓ Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão 

ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não 

acreditam ou desdenham dela (1 Pe 3.15). 



I – COMPREENDENDO O 

MATERIALISMO E O ATEÍSMO

1- O Materialismo.

• Única realidade que 

existe.

• Nega a realidade do 

mundo espiritual

• A religião é 

desnecessária por ser 

revelada e a matéria é 

concreta

• Os milagres não existem

Havendo Deus 

antigamente falado 

muitas vezes, e de muitas 

maneiras, aos pais, pelos 

profetas, a nós falou-nos 

nestes últimos dias pelo 

Filho, Hebreus 1:1



2- O Ateísmo.

➢ Nega a existência de Deus

➢ Nega o Deus conforme revelado na Bíblia

➢ Anda de mãos dadas com o materialismo

➢ Negam a realidade espiritual

➢ A matéria é a única existente e possível

➢ Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o 

diabo

➢ Antropólogos e sociólogos não mapeiam sua origem

Causas espirituais não explicam e nem 

convencem materialistas e ateístas



II – RAÍZES DO MATERIALISMO 

E ATEÍSMO

1- A consequência 

do pecado.

Biblicamente, o Ateísmo 

é uma consequência 

da Queda. 

Com a entrada do pecado no mundo, a 

incredulidade e a consequente rejeição a 

Deus tomaram conta do coração humano.



Em Romanos 1.18-23, observamos que o apóstolo 

destaca que Deus pode ser conhecido através das 

coisas criadas. A Criação revela o Criador.

Os homens tornaram-se tolos e não buscaram e nem 

glorificaram a Deus

Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram 

como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus 

discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato 

se obscureceu.

Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.

Romanos 1:21,22



Coração endurecido pelo 

engano do pecado

➢ É causa do mal na vida do homem

➢ É a fonte da mente materialista e ateia

Porque do interior do coração dos homens saem os 

maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os 

homicídios,

Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a 

dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.

Todos estes males procedem de dentro e contaminam 

o homem. Marcos 7:21-23



2 - A cegueira espiritual.

O pecado é a causa primária da incredulidade 

humana e, consequentemente, a fonte do seu 

Materialismo e Ateísmo.

As Escrituras mostram que a cegueira espiritual 

também é causada por Satanás.

Paulo diz: “nos quais o deus deste século cegou os entendimentos 
dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho 

da glória de Cristo, que é a imagem de Deus” (2 Co 4.4).



A cegueira espiritual.

➢ O Diabo trabalha no coração 

dos incrédulos e os cega para 

a realidade espiritual. 

➢ O homem endurecido pelo 

pecado, e cego pelo Diabo, 

não consegue enxergar Deus, 

mesmo que Ele se revele de 
forma bem clara e objetiva 

como descreve a Carta aos 

Romanos.



III – PRESSUPOSTOS DAS DOUTRINAS 

MATERIALISTAS  E ATEÍSTAS

1 - Negação da 

existência de Deus.

Tanto o materialismo 

como o ateísmo têm 

como pressupostos de 

suas crenças e 

convicções a ideia de 

que Deus não existe.

➢ A ciência e os cristãos 

apresentam fatos e provas 

da existência de Deus; Eles 

se recusam reconhecer 

estas evidências

➢ Os ateus dependem da sua 

não fé e não da ciência 

para tentar provar que 

Deus não existe

➢ Deus não está longe de nós 

Atos 17:27



2 - Negação de que o 

homem é um ser singular.

❑ A Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e 

semelhança (Gn 1.26-28). 

❑ Ao contrário das demais coisas criadas, reflete a 

imagem do seu Criador. 

❑ Não é errado dizer que o homem é a coroa da 

Criação. 

❑Contudo, o Materialismo e o Ateísmo negam essa 

singularidade em relação às demais espécies. 

❑ Para eles o ser humano não possui uma alma imortal e 

não passa de um simples produto da cadeia evolutiva.



IV – RESPONDENDO AO 

MATERIALISMO E AO ATEÍSMO

1. Afirmando as 

verdades da Bíblia.

Qualquer resposta ao 

Materialismo e ao 

Ateísmo, e a seus 

derivados, como o 

neoateísmo, precisa partir 

das Escrituras Sagradas. 

As Escrituras mostram 

Deus como o Criador 

(Gn 1.1,2), sustentador 

e mantenedor do 

universo (Hb 1.3).



A mesma Bíblia diz que “pela fé, 

entendemos que os mundos, pela 

palavra de Deus, foram criados; de 

maneira que aquilo que se vê não foi 

feito do que é aparente” (Hb 11.3). 

É pelas Escrituras que ficamos sabendo 

que Deus se revelou de forma especial 

na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso 

Salvador (Hb 1.1-3).



2- Fazendo uso 

correto da razão.

➢ O Ateísmo e o Materialismo dizem recorrer ao uso da 

ciência para fundamentar seus pressupostos. 

➢ Contudo, convém dizer que aquilo que eles 

denominam de “ciência”, na verdade, é um 

cientificismo, ou seja, a ciência usada fora de seus 

parâmetros e princípios para confirmar uma crença 

ou ideologia já previamente adotada. 

➢ Isso porque a ciência, na verdade, não nega a 

existência de Deus, mas a confirma.



➢O cristão, portanto, não precisa negar a sua 

racionalidade para acreditar em Deus. 

➢As Escrituras afirmam que somos “espírito, e alma , 

e corpo” (1 Ts 5.23). 

➢ Isso significa que somos seres integrais. A razão faz 

parte de nosso ser. 

➢Devemos usar nossa fé e também a nossa razão 

quando expressamos nossa confiança em Deus. 



CONCLUSÃO

Vimos que as ideologias do Materialismo e do 

Ateísmo têm se revigorado nestes últimos tempos 

como sutilezas do engano que procuram espreitar a 

Igreja de Cristo. 

Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme 

revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa 

blindagem posta no coração humano pelo 

Materialismo e Ateísmo, e dar o verdadeiro sentido da 

vida ao ser humano.



O que é o Materialismo?

O Materialismo é a doutrina 

segunda a qual a matéria é 

a única realidade que existe.



O que é o Ateísmo?

De uma forma bem simples, o 

Ateísmo é a doutrina que nega a 

existência de Deus, sobretudo, a 

de um Deus pessoal conforme 

revelado na Bíblia (Cf. Gn 12.1-3).



Qual é a causa primária da 

incredulidade humana?

O pecado é a causa primária da 

incredulidade humana e, 

consequentemente, a fonte do 

seu Materialismo e Ateísmo.



Quais os pressupostos do 

Materialismo e do Ateísmo?

A negação da existência de 

Deus e a negação da 

singularidade do homem.



Onde encontramos a verdade sobre 

Deus de forma precisa e sem erros?

Na Bíblia.



O que é o Materialismo?


