


Há solução para as crises
no Brasil e no mundo?

introdução

U
ma crise é a manifestação repentina de um estado 
de incerteza, que leva a um episódio desgastante, 
complicado, podendo evoluir para uma circunstân-
cia de tensão, disputa, escassez ou carência de algo. 

Quando é individual, pode surgir repentinamente como 
um desequilíbrio ou desajuste nervoso ou emocional. 
Pode atingir uma pessoa, uma família, uma cidade, um 
Estado, uma nação ou pode ter caráter global, como a 
crise do petróleo da década de 1970, por exemplo.

Nesta revista, você é nosso convidado para refletir 
sobre o que tem acontecido com o planeta e com os se-
res humanos, pois entender esse contexto pode mudar 
sua visão a respeito de como o mundo funciona e para 
onde tende a se dirigir.
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Estamos vivendo em
uma crise financeira?

A
s pessoas que vivem no século 21 estão com os bolsos à mercê 
do capital especulativo. E o que vem a ser isso? Considera-se 
como atividade especulativa toda compra e venda de commodi-
ties1, moedas e ativos financeiros com o único objetivo de lucrar 

com a diferença de preço entre a compra e a venda. Por exemplo, 
se você trabalha em uma empresa cujas ações são negociadas em 
bolsa de valores e sabe que a empresa está para lançar um produto 
revolucionário no mercado, você decide comprar ações agora com o 
propósito de vendê-las mais caro amanhã. Isso é especular.

Essa atividade não passa, portanto, pelo processo de produção, 
ou seja, seus investimentos não geram empregos, não são destina-
dos à compra de matérias-primas e equipamentos, e não aumentam 
a oferta de produtos no mercado. Em suma, o capital especulativo 
não movimenta a economia.2

Estamos, sim, em uma crise financeira
O neoliberalismo3 desenvolveu o capital financeiro sob sua for-

ma especulativa, que não financia a produção, o consumo e a pes-
quisa, mas vive da compra e venda de papéis sem produzir bens 
nem empregos. Esse formato especulativo se tornou o motor da 
economia em escala mundial. 

Hoje, o mundo enfrenta paralisação econômica causada pela 
ação destruidora e antissocial do sistema financeiro, que direciona 
os capitais para a bolsa de valores, ao invés de focar na produção de 
bens e serviços.4

“Quando escrita em chinês, a palavra crise é composta de dois
caracteres: um representa perigo e o outro, oportunidade.”

-  John F. Kennedy.
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O PNUD (Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento) já anun-
ciava no estudo Human Development 
Report (Relatório do Desenvolvimento 
Humano de 1999) que por mais de 200 
anos as desigualdades econômicas 
globais têm aumentado. Em 1820, a 
renda per capita dos países mais ricos 
era três vezes maior do que a dos mais 
pobres. Em 1913 já era 11 vezes maior, e 
em 1960, 30 vezes mais.5 

No entanto, o ano de 2015 foi o 
primeiro em que a riqueza do 1% da 
população mundial alcançou a metade 
do capital global. Em outras palavras: 
1% da população mundial, aqueles que 
têm um patrimônio médio de 760 000 
dólares (2,96 milhões de reais por pes-
soa), possuem tanto dinheiro quanto 
os 99% restantes do mundo.
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O
s últimos anos trouxeram muitas crises radicais nas mais va-
riadas áreas, e uma das mais profundas afetou, sem dúvida, a 
estrutura familiar tradicional.

A segunda metade do século 20 inaugurou o conceito de fa-
mília nuclear. Qual é a definição desse termo? Uma família nos mol-
des tradicionais do modelo ocidental é composta normalmente pelo 
marido e a esposa, unidos por voto matrimonial civil e/ou religioso. 
O fruto dessa união — os filhos — unidos aos pais, formam uma 
família nuclear ou elementar.

A família nuclear tinha no pai o seu provedor e na mãe a fonte 
dos cuidados do lar. Contudo, esse modelo familiar está na pior crise 
de todos os tempos. Há 50 anos, a família “normal” era a “nuclear” — 
um casal com filhos. Desde então, o passar do tempo demonstrou 
que nunca houve tantas mudanças nessa estrutura como agora.

Motivos para a crise do casamento tradicional
O aumento do divórcio — Entre 1984 e 2015, a média de duração 

dos casamentos caiu de 20 para 15 anos. Nas últimas três décadas (de 
1984 a 2014), o número de divórcios cresceu de 30,8 mil para 341,1 mil. 
Entre 2004 e 2014, a taxa de divórcio aumentou 205% (dados do IBGE).

A mídia eletrônica e as redes sociais — As antigas estruturas fa-
miliares baseadas no compartilhamento de experiências, tais como 
as conversas ao pé do fogão ou da lareira, as refeições na compa-

As famílias do século 21 já não são mais as mesmas! A sua
família é diferente? Então, saiba que não é a única!

a crise FAMILIAR 2



nhia de pais e filhos, foram aos pou-
cos sendo substituídas pela mídia 
eletrônica, que tem tomado o lugar 
dos pais na educação dos filhos. As 
pessoas de hoje tendem a dar mais 
valor ao tablet, ao smartphone, ao 
notebook e a todo o equipamento 
tecnológico sofisticado. Os casais 
estão enfrentando uma nova reali-
dade, um mundo que nenhuma ge-
ração antes desta conheceu. Mark 
Zuckerberg, criador do Facebook, 
já é um dos maiores destruidores 
indiretos de lares na Grã-Bretanha. 
Segundo estudo divulgado pelo site 
especializado em divórcios Divorce-
-Online, o Facebook é citado como 
motivo de uma em cada três sepa-
rações no país. Cerca de 1 700 dos 
cinco mil casos mencionaram que 
mensagens inadequadas para pes-
soas do sexo oposto e comentários 
de ex-parceiros no Facebook foram 
causas de problemas no casamento.6

. . .
na grã-bretanha, 

O facebook é
citado como

a causa de uma
em cada três
separacões

. . .-
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I
nfelizmente, no caso de nosso País, o velho está morrendo há 
séculos, sem previsão de atestado de óbito. Diante da dificuldade 
de encontrar súditos dispostos a deixar o conforto da Corte em 
troca de aventuras no território selvagem recém-descoberto, a 

doação de cargos foi o mecanismo usado por Portugal para garantir 
seu domínio e explorar as riquezas da nova colônia — o Brasil.

O resultado dessa política se reflete em nossa sociedade atual. 
Não devemos olhar aos políticos de Brasília como extraterrestres e 
pessoas anormais, mas eles representam a tendência de comporta-
mento de nossa sociedade.7

É claro que a corrupção faz parte da nossa história, mas também 
faz parte da história dos Estados Unidos, do Japão, da Suécia e de 
outros países considerados bem mais “limpos” que o nosso. O Banco 
Mundial estima que, só em subornos, são gastos mais de um trilhão 
de dólares anuais no mundo — quase metade do PIB brasileiro.8

Nosso encontro aqui não é simplesmente para repetir os blá-blá-
-blás dos noticiários que criticam índices de moralidade brasileira. 
Acredito que você nem quer mais ouvir falar disso. A sociedade 
global tem se mostrado cada vez menos comprometida com con-
dutas morais que há algumas décadas eram a norma. A respeito 
dos últimos cem anos, o jornal The Los Angeles Times comentou a 
observação do filósofo Jonathan Glover de que o declínio da reli-
gião e das leis universais de moral foi decisivo para a atual onda de 
violência no mundo.

“A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e 
ainda não chegou a hora de o novo nascer.” — Antonio Gramsci.

a crise POLÍTICA 3



G
randes alterações na estrutura e função dos sistemas naturais 
da Terra representam uma ameaça crescente para a saúde hu-
mana e para a vida em geral em nosso planeta. A civilização 
floresceu através de uma insustentável exploração de recursos 

naturais e humanos.
Em 2030, quando a população alcançar oito bilhões, será neces-

sário alterar o sistema agrícola, incentivando a pequena e média 
agricultura ao invés do agronegócio. Será necessário reduzir latifún-
dios. A agricultura deveria ser um setor capaz de criar empregos e 
compensar o desemprego tecnológico.

Produção mundial de carne = lixo ambiental
Comer carne deixa marcas ambientais. Um relatório publicado 

pela OMS (Organização Mundial de Saúde) de outubro de 2015, 
vincula o consumo excessivo desse alimento a um maior risco 
de se contrair câncer. Hoje, grande parte da população mundial 
não consome produtos cárneos nem lácteos por falta de recursos 
financeiros, mas à medida que melhoram as condições socioeco-
nômicas dos países em desenvolvimento, a demanda por esses 
produtos irá crescer, sobrecarregando os recursos ambientais da 
Terra. Para que um boi produza um quilo de proteína, deve con-
sumir entre 10 e 16 quilos de cereais, e os porcos necessitam de 
quatro quilos de matéria prima para cada quilo de carne. “Para 

“O mundo tornou-se perigoso, porque os homens aprenderam a dominar 
a natureza antes de se dominarem a si mesmos.” — Albert Schweitzer.

a crise ambiental4



produzir um filé de aproximadamente 200 gramas, são 
necessárias 45 tigelas de cereais”, ilustra Laura Ordóñez, 
formada em ciências ambientais e professora na Escola 
Intranacional de Naturopatia.

“Produzir carne é muito caro e seria mais eficaz alimentar 
as pessoas com os cereais que são destinados a engordar o 
gado”, acrescenta Ordóñez.

O cereal é só uma parte da pegada ecológica9 da indústria 
cárnea. A água é outro dos fatores limitantes: para cultivar 
um quilo de milho são necessários 1 500 litros de água, mas 
para produzir um quilo de carne são necessários 15 mil litros.

A crise ambiental é mais profunda do que parece
Dados mais recentes demonstram que estamos utilizan-

do cerca de 50% a mais do que a disponibilidade de re-
cursos naturais, ou seja, precisamos de um planeta e meio 
para sustentar nosso estilo de vida atual. Podemos dizer 
que esta é uma forma irracional de exploração da natureza, 
que gera o esgotamento dos recursos naturais mais rapida-
mente do que sua própria capacidade de renovação. 

O planeta precisa de um ano e meio para recuperar os 
recursos renováveis que consumimos em um ano!

. . .
estamos usando 
cerca de 50% a 
mais do que a
disponibilidade 

atual de recursos 
naturais do nosso

planeta
. . .
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E
u ficava revoltado ao pensar em um Criador que tinha o poder 
de impedir o sofrimento, mas que não estava disposto a fazer 
isso”. — Palavras de um ex-ateu que perdeu parentes no Holo-
causto. 
Certamente ele não é o único a pensar assim. Que fatores levam 

pessoas ao ateísmo ou ao agnosticismo?10 A humanidade estaria 
melhor sem Deus e sem religião, como alguns pensam? 

Você acredita que um fator decisivo para o ateísmo pode ser 
a própria religião? Alister McGrath, um historiador, explica: “O que 
induz as pessoas ao ateísmo é a revolta contra os excessos da igreja 
organizada”. A religião é vista como causa de guerras e violência. 

John Northon, nascido na violenta Irlanda do Norte, odiava o To-
do-Poderoso que podia impedir todo o mal na Terra, e O desafiou a 
tirar sua vida, caso realmente existisse. Tais crenças prepararam o ca-
minho para a teoria da evolução, pois o “profundo ódio” que Darwin 
sentia pelas doutrinas do inferno de fogo eterno e da predestinação11, 
levantou dúvidas em sua mente sobre a existência de Deus. 

CIÊNCIA E RELIGIÃO DEVEM ESTAR SEPARADAS?
Conflitos entre ciência e religião nascem do desconhecimento 

quanto às diferenças fundamentais entre as duas. A Bíblia não res-
ponde questões científicas, e a ciência não responde questões teo-
lógicas. As pessoas se esquecem de que o cristianismo e a ciência 
atuam em áreas muito diferentes. 

“No desespero e no perigo, as pessoas aprendem a acreditar no milagre; 
de outra forma, não sobreviveriam.” — Erich Remarque.

“

uma luz no
fim do túnel5



A ciência não é a única fonte confiável de conhecimento, 
pois não pode responder a perguntas como “O meu amigo 
é de confiança?” ou “Esse poema foi bem escrito?” A ciência 
explica o mundo físico, mas não todas as coisas da vida.

Muitos afirmam que a existência de Deus poderia ser tes-
tada em laboratório, mas a ciência estuda o mundo natural, e 
Deus está além dele. Deus é metafísico, que quer dizer “além 
daquilo que é físico”.

“A religião aumenta minha admiração pela ciência”, diz 
o biólogo molecular Francis Collins. Ele continua: “Quando 
algo novo é revelado sobre o DNA, fico maravilhado ao per-
ceber que a humanidade descobre algo que só Deus sabia. 
É algo incrível e emocionante, que me aproxima de Deus e 
torna a ciência ainda mais gratificante para mim”.12

UM RETRATO DOS ÚLTIMOS DIAS
“A Terra vai secando e murchando [...]. A Terra está impura 

por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às 
leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que 
devia durar para sempre. Por isso, Deus está amaldiçoando e 
destruindo a Terra [...]” (Isaías 24:4-6).

Isaías escreveu isso há 2 700 anos, e as palavras parecem 
descrever exatamente o mundo em que vivemos. No primei-
ro século, Paulo registrou um sinal que identificaria a época 
conhecida como “os últimos dias”: 

“Saiba disto: nos últimos dias [...] os homens serão egoís-
tas, avarentos, [...] blasfemos, desobedientes aos pais, [...] cru-
éis, inimigos do bem, [...] mais amantes dos prazeres do que 
amigos de Deus” (2 Timóteo 3:1-4).

Você conseguiu perceber a semelhança entre essas passa-
gens e os dias atuais? Sem dúvida, a descrença em Deus e o 
abandono da religião têm sido as causas principais de todas as 
crises modernas, mas a Bíblia propõe soluções para tudo isso.

O FIM DAS CRISES HUMANAS
Crises globais vêm e vão, mas além delas existem as cri-

ses individuais. Na ânsia por satisfazer os próprios desejos, o 
coração de muitos permanece vazio. A frustração leva pesso-
as à beira do desespero. Não sabem a quem ou a que recor-
rer. Há perguntas criadas pelo vazio existencial que precisam 
de respostas: “Para que estou aqui?” “De onde venho e para 
onde vou?” “Qual será o verdadeiro sentido da vida?”
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Essas perguntas atraem angústia, e muitos alcançariam 
felicidade se pudessem se ver livres dela. É exatamente para 
você, amigo(a), que esta revista tenta trazer respostas. 

RESPOSTA PARA AS CRISES
“Quando Jesus tinha atravessado no barco para o outro 

lado do lago, [...] Jairo, veio [...] suplicando-Lhe que curasse a 
sua filhinha. [...] ‘Por favor, venha pôr Suas mãos sobre ela para 
que possa viver’. [...] [Durante a caminhada] chegaram mensa-
geiros da casa de Jairo com a notícia de que a filha dele tinha 
morrido, e não havia mais necessidade de Jesus ir até lá. Po-
rém, Jesus não fez caso dos comentários deles e disse a Jairo: 
‘Não tenha medo. Apenas confie em Mim’” (Marcos 5:21-39).  

Há razão nas palavras dEle, baseadas no infinito poder 
que possui de lidar com problemas que estão além da capa-
cidade humana. Ao ressuscitar a menina, planeja encorajar 
esperança e confiança, e por fim, libertar muitos da angústia 
e da depressão causadas por um viver vazio e sem sentido. 

O salmista expressa muito bem esse desespero: “Sê bon-
doso comigo, Senhor, porque [...] já estou cansado de tanto 
chorar, já estou fraco de tanta tristeza. Minha vida se perde 
no meu sofrimento; fica mais curta com os meus gemidos” 
(Salmos 31:9 e 10). Ele estava tomado por intenso conflito 
interno, e sabia a quem recorrer. Ouça a voz de Cristo, como 
Jairo ouviu: “Não tenha medo. Apenas confie em Mim”. 

VENCENDO AS CRISES
Dispondo de poder infinito, Cristo pode, sem dúvida, mu-

dar o quadro de sua vida hoje mesmo! “Jesus respondeu: Eu 
sou o Pão da Vida. Ninguém que venha a Mim terá fome 
outra vez. Aqueles que creem em Mim nunca terão sede” 
(João 6:35). Fome e sede são metáforas da ansiedade e do 
vazio existencial que têm atacado a muitos. Querido(a), o 
Mestre deseja dar-lhe a verdadeira liberdade, e para obtê-la, 
precisa apenas conhecê-lO. “Venham a Mim e Eu lhes darei 
descanso – todos vocês que trabalham tanto debaixo de um 
jugo pesado” (Mateus 11:28). “Jesus disse: Eu sou o Caminho, 
a Verdade e a Vida [...]” (João 14:6). Conhecendo a Jesus, você 
terá acesso ao Seu ilimitado amor, que será derramado sobre 
você, e então terá poder para vencer tudo. “Porque eu posso 
fazer todas as coisas [...] com a ajuda de Cristo, que me dá a 
força e o poder” (Filipenses 4:13). 
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Além disso, Cristo garantiu um bem que se tornaria uma 
das coisas mais importantes do século 21: “Eu lhes deixo a paz. 
[...] Não a dou como o mundo a dá. Portanto, seus corações não 
devem ficar nem perturbados nem com medo” (João 14:27).

Além dos problemas existenciais, Cristo promete acabar 
com as angústias de um planeta inteiro. “Mas nós, segundo a 
Sua promessa, aguardamos novos Céus e nova Terra, em que 
habita a justiça” (2 Pedro 3:13). Esse é o objetivo máximo de toda 
a existência humana, algo digno de ser aguardado. A justiça — 
atualmente uma estranha neste mundo — abrangerá toda a 
nova Terra. Será a dona da casa ao invés de simples hóspede.13

Inicie agora mesmo a jornada em busca de paz, entregan-
do-se a Cristo, seu único e suficiente Salvador. A paz chegará 
quando você encontrar e aceitar a verdade. “E conhecerão a 
verdade, e a verdade libertará vocês” (João 8:32). 

Entregando-se a Cristo, você será levado a obedecer à 
Sua Palavra e aos Seus mandamentos. Não se preocupe, o 
amor de Deus torna tudo isso fácil. “E os Seus mandamentos 
não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus 
venceu o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo: a 
nossa fé” (1 João 5:3 e 4). Por falar nisso, você conhece esses 
mandamentos? Leia-os aqui: Êxodo 20:3-17.

Na próxima matéria há instruções para você fazer gratui-
tamente um curso bíblico, que esclarecerá muitas de suas 
dúvidas. Aceitando o convite, você será encaminhado à ver-
dade completa, que está em Cristo. Estamos aguardando e 
orando por você!
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loucura!  
INACREDITÁVEL!

Sim, isso mesmo! O espaço é pequeno para explicar como a internet 
mudou a vida das pessoas em tão pouco tempo. Ela mudou comple-
tamente a forma como vemos e como interagimos não apenas com o 
mundo a nossa volta, mas principalmente... com Deus!

a bíblia indo até você
Do imperador Júlio César, no século 1 a.C., até a época de Napoleão, 

no século 19, o limite da velocidade ficou travado naquilo que um cavalo 
podia oferecer. Contudo, nos dias de hoje, um passeio no shopping é su-
ficiente para ver que é quase impossível encontrar qualquer produto, de 
impressoras a smartphones, de carros a espremedores de laranja, que seja 
mais lento que sua versão anterior. 

Você está On ou Off?

É aqui que começa o nosso projeto, que se 
chama Portal Conectados com Deus. A reali-
dade exige que permaneçamos conectados a 
todo instante. Já que estamos cada vez mais 
ligados em tudo, que tal nos conectarmos tam-
bém a Deus? Agora, em vez de você ir até a 
Bíblia, ela vem até você. 

Em nosso portal você encontra cursos gra-
tuitos que falam do amor de Deus, com os mais 
diversos temas bíblicos como profecia, doutri-
na e saúde. Também há orientações para o seu 
crescimento intelectual, tais como oratória bá-
sica e avançada, e muito mais. Você também 
pode baixar nosso APP para Android® na Goo-
gle Play Store: <http://bit.ly/appconnected>.

Nosso objetivo é espalhar a Palavra
ao maior número possível de pessoas.



 
Acesse nosso portal:
<www.conectadoscomdeus.net>
ou nosso aplicativo na Play Store:
<http://bit.ly/appconnected>.

Faça seu cadastro como aluno.
É simples! Basta clicar no ícone que fica
no lado direito, onde está escrito “Área
do aluno” e preencher os dados do
“Quero ser um aluno”.

Ative seu cadastro. Você receberá um
e-mail em sua caixa de entrada. É só abrir,
clicar e confirmar que seu endereço de
e-mail está correto.

Matricule-se no curso de seu interesse.
Entre na lista dos cursos e escolha qual
ou quais deseja começar a estudar.

Pronto! Agora é só começar.

Lembre-se: Havendo dúvida ou dificuldade,
entre em contato conosco pelos seguintes meios:
(1) central de atendimento, (2) chat on-line,
ou (3) pelo WhatsApp      (41) 99596-1286.

Acompanhe-nos também
em nossas redes sociais: 

Facebook – Curso Bíblico Online
Instagram – curso_biblico
Twitter - @BiblicoCurso

Espalhe esta novidade para todos os seus amigos e familiares!

Mande para o nosso WhatsApp    (41) 99596-1286 a mensagem 
“Quero meu curso!” e receba totalmente grátis, em sua casa.  
Atenção: As 100 primeiras pessoas que mandarem a mensagem 
receberão o Curso Bíblico Passos para a Vida – série A com um 
brinde surpresa!

Está esperando o quê? Entre pelo WhatsApp agora mesmo!

E então, está interessado?
Quer se tornar um
aluno nosso? 

É fácil e grátis...
Basta seguir os
sete passos abaixo:



Esta publicação pode mexer com a estrutura de qualquer 
pessoa. Sem fazer rodeios, o professor Balbach toca no centro 
das principais causas de fracasso individual. Se você absorver 
a essência das sugestões contidas neste livro, certamente terá 
uma valiosa ferramenta para ajudá-lo aonde quer que vá. 
Conheça agora mesmo as 25 atitudes que podem fazer de você 
uma pessoa mais que vitoriosa. Ligue para (11) 2198-1800
ou visite a loja virtual http://loja.vidaplena.com.br
e peça o seu exemplar hoje mesmo!

ATENÇÃO: Livro disponível por tempo limitado!

Conectados com Deus é um portal que oferece cursos gratuitos sobre 
diversos temas: Saúde, Família, Vida com Deus e Motivação. Cadastre-se 
já em nosso portal: http://www.conectadoscomdeus.net.
Desfrute do melhor do amor de Deus para sua vida.

Esta revista mexeu com você? Então deixe sua opinião sobre ela, bem como pedidos
de oração e de cursos bíblicos grátis neste link:  http://folhetos.vidaplena.com.br

 1  Conectados – Curso por correspondência.
      Caixa Postal 155. Almirante Tamandaré – PR CEP: 83501-970
 2  E-mail:  contato@conectadoscomdeus.net
 3    Também atendemos pelo WhatsApp        (41) 99596-1286

Conheça nossa loja virtual:
http://loja.vidaplena.com.br
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Endereços para correspondência:

GOSTARIA DE SABER MAIS?


