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 Colapso Cultural 

•O colapso cultural é o declínio, a decadência ou o 
desaparecimento dos rituais, hábitos, comunicação 
interpessoal, relacionamentos, arte, e linguagem de 
determinada população. 

 



 Colapso Cultural 

•Há interessados nesse colapso? 
Sim! Todos os que não concordam com a Cultura 
Brasileira fundamentada em valores Judaico-
Cristãos. 
 
•Quais os valores Judaico-Cristãos? 
"liberdade, família e fé”  
(Brigitte Gabriel, libanesa, no seu livro Rise: In 
Defense of Judeo-Christian Values and Freedom) 



 Colapso Cultural 

•As 3 Travas Morais estão sendo quebradas e com isso a 
criminalidade tem crescido exponencialmente. 
(Pery Shikida, PhD em Economia pela FGV) 

Família 

Religião  

Educação 

 



 Colapso Cultural 
Ideias de Antônio Gramsci: 
O convencimento de um povo não pode ser pela 
força das armas, mas por meio de um processo 
lento e gradual de convencimento e construção 
de uma hegemonia. 
“A escola serve para formar o Cidadão” 
O cidadão é formado por seus pais! Com essa 
desculpa as escolas deixaram de ensinar o 
conteúdo para tentar injetar valores nos jovens. 



 Colapso Cultural 

Ferramentas para alcançar a Hegemonia: 

Superação da opinião da sociedade a cerca de várias questões 
= superação do senso comum 

Vitimização 

Divisão da Sociedade 

Afloramento de preconceitos 

Ocupação de espaços: Cultura, Educação, Jornalismo 

 



 Colapso Cultural 

Finalidade de Gramsci: 

Implantar o Socialismo/ Comunismo 

 

 
Exemplos de sociedades 

socialistas: 
- União Soviética 
- China 
- Cuba 
- Venezuela 
- Vietnã 
 

Características do Socialismo 
 

- Igualdade acima da Liberdade 
- Estados Fortes 
- Controle da informação pelo 

Estado (pouca liberdade de 
opinião e expressão) 

- Pouca liberdade religiosa 
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Quebra-se a base moral do povo, para que a Sociedade perca 
a noção do que é confiável e o Estado surja como salvação 
para a população perdida. 
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 Sociabilidade Humana 

•O homem foi feito para ser social, para viver em comunhão 
um com os outros e em paz com as criações de Deus.  

•O primeiro contato social foi criado por Deus; '' E disse o 
Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só: far-lhe-ei 
uma adjutora que esteja como diante dele.''(Gn,2: 18);  



 Sociabilidade Humana 

•Da costela de Adão, Deus formou a mulher e disse : '' 
Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á 
à sua mulher, e serão ambos uma só carne.''(Gn,2: 24 ). 
Estava naquele momento Deus criando a família;  

• Também foi dito: ''multiplicai e enchei a terra''(criação da 
sociedade). 

• Eclesiastes 4:9-12 – Corda de três fios 



 Sociabilidade Humana 

“As primeiras uniões entre pessoas, oriundas de uma necessidade natural, são 
aquelas entre seres incapazes de existir um sem o outro, ou seja, a união da 
mulher e do homem para perpetuação da espécie (isto não é resultado de uma 
escolha, mas nas criaturas humanas, tal como no outros animais e nas plantas, 
há um impulso natural no sentido de querer deixar depois de individuo um 
outro ser da mesma espécie).” (Aristóteles, em Política) 

“O homem é um animal político”  

Política (do Grego: πολιτικός / politikos, significa  
"de, para, ou relacionado a grupos que integram a Pólis“ 

Polis = cidade, comunidade... Metrópolis, Petrópolis,  



 Sociabilidade Humana 

• Israel foi organizado em Nação pelo próprio Deus. Gen 18:18-
19 

•A vida em sociedade foi uma tônica da lei mosaica. 
• Festas anuais (páscoa, Festa da colheita, festa da última colheita) 

Ex 23:14-17 
• Sacrifícios pelos pecados do povo Lv 4:13 

•A igreja é a instituição estabelecida por Deus que promove a 
comunhão entre os irmãos e o suporte mútuo. Hebreus 
10:25, Gálatas 6:2 

 



 Sociabilidade Humana 

•Nós influenciamos uns aos outros em uma sociedade:  
• “Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que 

vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos 
céus” (Mt 5.16). 

• Não se deixem enganar: "As más companhias corrompem os bons 
costumes“ (I Co 15:33) 

 



 Sociabilidade Humana 

O que tem nos influenciado? 



O que é mídia? 



 O que é Mídia 



 O que é Mídia 

•A mídia é só um meio. 

•Quem está por traz desse meio de comunicação? 



Como somos influenciados 



 Como somos influenciados? 



 Como somos influenciados? 

Normalmente, o que você passa mais 
tempo vendo, lendo, ouvindo e sentindo 

é aquilo que mais te influencia! 



 Como somos influenciados? 

Em que mais usamos nosso tempo? 



 Como somos influenciados 

Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É 
melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele 
lançado no inferno. 
E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É 
melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para 
o inferno". 
Mateus 5:29,30 



Conclusão 



 Conclusão 

Oremos por nossas 
famílias! 

Suportemo-nos uns aos 
outros! 

Vigiemos para que não 
caiamos! 

Enchamo-nos do Espírito! 


