ESTUDO 01

ÉTICA ON-DEMAND

“On-demand” é uma expressão em inglês que significa “sob demanda” ou “pronta entrega.” A
ideia por detrás do termo on-demand é que você tem o controle para satisfazer rapidamente suas
demandas independentemente da hora e do lugar.

PONTO DE PARTIDA - O PROBLEMA.
No mundo on-demand eu tenho um aplicativo de transporte no qual eu posso ver o tipo do carro,
escolher a rota do meu destino e até o motorista que eu quero. No mundo on-demand eu posso pedir a
minha comida favorita do restaurante que eu mais gosto a qualquer hora e lugar. Eu sou capaz de
assistir ao filme que eu desejo a qualquer momento. A vida on-demand, no entanto, começa quando
cada vez mais eu estou ou quero estar no controle de tudo.

CORRIGINDO A ROTA - A BÍBLIA.
O MUNDO ON-DEMAND.
"Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão,
e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal” (Gn 3.5)

De onde vem esse desejo de controlar tudo? Lá no início da história bíblica, Adão e Eva
optaram pelo rompimento com o Criador. Escolheram o caminho da auto-suficiência e autonomia. A
tentação à qual eles foram submetidos foi clara: “Sereis como Deus.” “Vocês terão o controle de
tudo.” Eles caíram nessa armadilha e decidiram assumir o controle da própria vida. As consequências
foram enormes, terríveis e imediatas. A história se move rapidamente da desobediência de Adão e Eva
para a história de Caim assassinando seu próprio irmão, Abel. A rebelião humana, o ímpeto de querer
ser “como Deus”, autonomia, auto-suficiência e independência de Deus é a fonte da tragédia humana.
✓ Atualmente você consegue enxergar as consequências trágicas de um mundo que tem virado
as costas pra Deus?
✓ O que você acha da seguinte afirmação: “O ser humano é fundamentalmente religioso.”
✓ O que você pode fazer pra lutar contra os falsos deuses que tem prometido a você o que só
Deus pode lhe oferecer?

O dEUs ON-DEMAND.
"Depois disseram: “Vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus.
Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra” (Gn 11.5).

Essa vida on-demand nos empurra para buscar como fim último da vida a ser “mais” e “melhor”.
Nosso anseio por proeminência, destaque, de fazer o nosso nome grande, tem muito a ver com
identidade. Construirmos torres porque somos tentados a construir nossa identidade em cima delas.
Não queira chegar no alto da fama, do poder, da admiração, do sucesso profissional para “ser
alguém”. Sua identidade não mora no alto de uma torre. Sua identidade reside na mensagem de uma
cruz. Você não é o que você conquista. Você é o que Cristo conquistou pra você. Ele conquistou o
direito pra você, pecador, chamar o Deus Criador de Pai.
O PROPÓSITO ON-DEMAND.
"Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho
que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás
do vento; não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol.” (Ec 2.11)

Uma vida on-demand, na qual eu estou no controle, vai desencadear um propósito de vida ondemand. Ou seja, eu vou determinar pra mim qual a finalidade da minha existência. Geralmente o
significado da vida está conectado a satisfazer desejos.
✓ Na sua opinião em que as pessoas mais buscam felicidade e sentido pra vida?
✓ Existe alguma coisa que você está buscando além de Deus e esperando que isso torne a sua
vida significativa e agradável? Você não precisa se arrepender do seu desejo de ser feliz. Você
precisa se arrepender do seu desejo de ser feliz sem Deus.
A ÉTICA ON-DEMAND.
"Então perguntou Pedro: “Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse
o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si
uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade?” (At 5.3)

Na vida on-demand, visto que tudo depende de mim, o “eu” define os conceitos de certo e errado.
Se eu tiver que mentir, falsificar, enganar para me dar bem ou não me dar mal, não tem problema. A
ética on-demand é utilitarista. O certo é o que funciona e traz resultados mais rápidos. Mas essa ética
é venenosa.
✓ Quais são os efeitos destrutivos dessa ética?
✓ Você enxerga áreas em sua vida nas quais o jeitinho tem falado mais alto?
✓ O que significa pra você o fato de que Deus ama sua pessoa, não sua persona?

FIRMANDO OS PASSOS NA MISSÃO.
Tome uma decisão hoje de fazer o que é certo, mesmo quando for difícil, mesmo quando
ninguém está vendo, mesmo quando você não tiver vontade. Você conhece os valores do Reino
de Deus. Lide com as finanças do seu trabalho e da sua casa de maneira justa e séria. Seja
generoso. Seja fiel ao seu cônjuge: se você é solteiro, significa guardar seu corpo e sua mente
para seu futuro cônjuge. Abandone a vida on-demand, pois ela só gera feridas. Escolha render o
seu querer à vontade de Deus, pois isso vai trazer crescimento para você e benefícios para outras
pessoas.

