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Vivendo	na	Encruzilhada	

Globalização	moderna,		

Pós-modernidade,	consumismo	



Exemplos	de	tensões	dolorosas	vividas	
nas	encruzilhadas	

•  Empresário	em	empresa	ávida	por	lucro	
•  Estudante	de	Ph.D.	em	Universidades	pós-modernas	
•  Funcionário	em	um	Hospital	Psiquiátrico	humanista	
•  Professor	de	História	em	Escola	Pública	
•  Atleta	no	mundo	profissional	de	ganância	
•  PolíQco	em	um	governo	liberal	
•  Pastor	em	uma	igreja	consumista	
	



No	mundo,	mas	não	do	mundo	
	“Dei-lhes	a	tua	palavra,	e	o	mundo	os	odiou,	pois	
eles	 não	 são	 do	 mundo,	 como	 eu	 também	 não	
sou.	Não	rogo	que	os	=res	do	mundo,	mas	que	os	
protejas	 do	 Maligno.	 Eles	 não	 são	 do	 mundo,	
como	 eu	 também	 não	 sou.	 San=fica-os	 na	
verdade;	 a	 tua	 palavra	 é	 a	 verdade.	 Assim	 como	
me	enviaste	ao	mundo,	eu	os	enviei	ao	mundo”.	

																																																								João	17:14-18	



	 .	 .	 .	 há	 uma	 tensão	 no	 Evangelho	 de	 João	 entre	
separação	do	mundo	e	envolvimento	missional	no	
mundo,	 uma	 tensão	 vivenciada	 pela	 igreja	 por	
todas	 gerações.	 De	 fato,	 o	 mundo	 é	 um	 lugar	
perigoso	e	Satanás	é	seu	governante	(João	12:31),	
mas	 também	é	objeto	do	amor	 redentor	de	Deus	
(João	 3:16).	 Os	 discípulos	 não	 pertencem	 ao	
mundo,	 mas	 são	 enviados	 ao	 mundo	 na	 missão	
salvadora	 de	 Jesus	 (João	 17:15,	 18;	 20:21)	 (Dean	
Flemming).	

No	mundo,	mas	não	do	mundo	



Duas	respostas	necessárias	

•  Abrace	a	tensão	intencionalmente	

•  Resolva	a	tensão	confiantemente	



Duas	respostas	necessárias	

•  Abrace	a	tensão	intencionalmente	

•  Resolva	a	tensão	confiantemente	



Abraçando	a	tensão	dolorosa	
	 Quanto	 mais	 profunda	 for	 a	 consciência	 desta	
tensão	 e	 a	 urgência	 de	 levar	 esse	 peso	 sobre	 si	
mesma,	 mais	 saudável	 a	 Igreja	 será.	 Quanto	
mais	alheia	esQver	a	Igreja		a	esta	tensão,	mais	
ela	 se	 senQrá	 bem	 estabelecida	 e	 “em	 casa”			
neste	 mundo,	 e	 mais	 em	 perigo	 mortal	 ela	
estará	de	ser	sal	insípido	(Hendrik	Kraemer).	



A	tensão	surge	devido	a	...	
•  Solidariedade	na	tarefa	cultural:	“senQr-se	
em	casa”	na	cultura	
– Mandato	da	Criação:	consQtuQvo	da	vida	
humana	

– Escopo	compreensivo	e	natureza	restauradora	
da	Salvação	

– Senhorio	de	Cristo	



•  Abraham	Kuyper:”Não	há	um	único	cenlmetro	
quadrado,	em	todos	os	domínios	de	nossa	
existência,	sobre	os	quais	Cristo,	que	é	
soberano	sobre	tudo,	não	clame:	‘É	meu!´”	

•  C.S.	Lewis:	“Não	existe	terreno	neutro	no	
universo:	todo	cenlmetro	quadrado,	toda	
fração	de	segundo	é	reivindicada	por	Deus	e	
contrarreivindicada	por	Satanás.”	



A	tensão	surge	devido	a.	.	.	

•  Solidariedade	na	tarefa	cultural:	“senQr-se	
em	casa”	com	a	cultura	

•  Rejeição	da	idolatria:	em	discordância	da	
cultura	
– IncompaQbilidade	fundamental	entre	a	história	
cultural	e	a	Escritural.	



IncompaQbilidade	das	histórias	
	 	 	 	 	 Em	 nossa	 cultura	 contemporânea.	 .	 .	 duas	 histórias	 bem	

diferentes	tem	sido	contadas.	Uma	é	a	história	da	Evolução,	do	
desenvolvimento	 das	 espécies	 através	 da	 sobrevivência	 do	
mais	forte,	e	a	história	do	surgimento	da	civilização,	nosso	Qpo	
de	civilização,	e	o	sucesso	em	dar	à	humanidade	o	domínio	da	
natureza.	A	outra	história	é	aquela	baseada	na	Bíblia,	a	história	
da	 criação	e	da	Queda,	da	eleição	de	Deus	de	um	povo	para	
ser	detentor	do	Seu	propósito	para	a	humanidade,	e	da	vinda	
daquele	em	que	esse	propósito	será	cumprido.	Estas	são	duas	
histórias	diferentes	e	incompalveis	(Lesslie	Newbigin).	



Razões	pelas	quais	não	abraçamos	essa	
tensão	

•  Reduzir	o	escopo	de	compreensão	da	
história	bíblica	e	social	



Reduzindo	o	escopo	de	compreensão	da	
história	bíblica	

•  Desmembrar	 a	 Bíblia	 em	 pequenos	 pedaços	 -	 moral,	 sermão,	
teológico,	histórico-críQco,	devocional	
	Se	permiQrmos	que	a	Bíblia	seja	fragmentada,	ela	corre	o	risco	de	
ser	 absorvida	 por	 qualquer	 outra	 história	 que	 está	 moldando	
nossa	 cultura;	 e	 assim,	 portanto,	 ela	 deixará	 de	 moldar	 nossas	
vidas	como	deveria.	A	 idolatria	 tem	distorcido	a	história	cultural	
dominante	 do	 mundo	 ocidental	 secular.	 Se	 como	 cristãos	
permiQrmos	 que	 essa	 história	 (em	 vez	 da	 Bíblia)	 se	 torne	 o	
alicerce	 dos	 nossos	 pensamentos	 e	 ações,	 então	 nossas	 vidas	
manifestarão	não	as	verdades	das	Escrituras,	mas	as	menQras	de	
uma	 cultura	 idólatra.	 Portanto,	 a	 unidade	 das	 Escrituras	 não	 é	
algo	 irrelevante:	 uma	 Bíblia	 fragmentada	 pode,	 na	 verdade,	
produzir	 adoradores	 de	 ídolos	 que	 são	 teologicamente	
ortodoxos,	 moralmente	 corretos	 e	 calorosamente	 piedosos!	 (O	
Drama	das	Escrituras	–	Drama	of	Scripture,	12	ou	14)	



Vivendo	na	Encruzilhada	

Modernidade,		
Pós-modernidade,		Humanismo	



Absorção	da	História	Bíblica	



Razões	pelas	quais	não	abraçamos	essa	tensão	
•  Redução	do	escopo	de	compreensão	da	
história	bíblica	e	do	Evangelho	

•  Convivência	confortável	e	aparentemente	
inofensiva	
– Sem	distância	críQca	
– Mito	da	cultura	cristã	
– Mito	da	cultura	neutra	(pluralista,	secular)	



Duas	respostas	necessárias	

•  Abrace	a	tensão	intencionalmente	
•  Resolva	a	tensão	confiantemente	



Romanos	12:1-2	
			“Portanto,	irmãos,	rogo-lhes	pelas	
misericórdias	de	Deus	que	se	ofereçam	em	
sacriucio	vivo,	santo	e	agradável	a	Deus;	este	
é	o	culto	racional	de	vocês.	Não	se	amoldem	
ao	padrão	deste	mundo,	mas	transformem-se	
pela	renovação	da	sua	mente,	para	que	sejam	
capazes	de	experimentar	e	comprovar	a	boa,	
agradável	e	perfeita	vontade	de	Deus”.	



Exemplo	bíblico:	Família	
•  Oikos:	Família	estendida	no	Império	Romano	
estruturada	hierarquicamente	e	opressivamente.	

•  Bloco	de	contrução	social	fundamental	do	Império	
Romano	

•  InsQtuição	não	diferenciada	composta	de	
relacionamentos	conjugais,	familiares,	econômicos	
e	políQcos	

•  Opressiva	e	hierárquica,	distorcida	pelo	cerne	da	
idolatria	do	poder	



Resposta	de	Paulo?	

•  Não	rejeitou	
•  Não	afirmou	
•  Transformou	



Cumprimento	subversivo	
Efésios	5:21	

•  Relacionamentos	criacionais	dicernidos/diferenciados	
•  Relacionamentos	transformados	criando	uma	nova	
insQtuição	reconhecida	como	Boas	Novas	para	a	
cultura		



O	Cerne	Religioso	da	Cultura	

Idolatria	
Cerne		

Religioso	

Modo	de	vida	comum	alicerçado	numa	história	comparQlhada		

LinguísQco	

Língua	

Fam
ílias,	etc...	

So
cia
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Econômico	

Etc...	

Sistema	Econômico	



	
CULTURA		

(padrões	de	vida	em	conjunto)	
	
Família		S.Econômico	PolíQca		Educacional		Mídia		Esportes		
Entretenimento		Artes		Arquitetura		Emocional	Expressão		
Modos	de	Pensar		ÉQca		Costumes,	etc…	
_________________________________________________	
	
					Moldam 	 	 	 	 																																					Dão	significado		

Crenças	religiosas		
(Credo)	

	



Perguntas	
•  A	quais	ídolos	precisamos	nos	opor?		
					[aQtude	ou	postura	de	oposição]	
•  Qual	percepção	(insight)	creacional	está	sendo	
idolatrado	e	precisa	ser	adotado?										
[aQtude	ou	postura	afirmaQva]	

	



O	Evangelho	fala:	
•  Palavra	da	graça…	a	cultura	é	uma	boa	criação	
•  Palavra	de	julgamento…	a	cultura	é	distorcida	
idolatricamente	e	pecaminosamente	

Ponham	à	prova	todas	as	coisas.																							
Apeguem-se	ao	que	é	bom.																																										

Evitem	toda	a	forma	de	mal	(I	Tess.	5:21).	



Design	Criacional	&	Poder	Espiritual	

Design Criacional Divino 

Mal direcionado 
pelo poder do 
pecado 

Redirecionado 
pelo  
poder redentor do  
   Espírito Santo 



Resolvendo		a	tensão	dolorosa	
•  Empresário	em	empresa	ávida	por	lucro	
•  Estudante	de	Ph.D.	em	Universidades	pós-modernas	
•  Funcionário	em	um	Hospital	Psiquiátrico	humanista	
•  Professor	de	História	em	Escola	Pública	
•  Atleta	no	mundo	profissional	de	ganância	
•  PolíQco	em	um	governo	liberal	
•  Pastor	em	uma	igreja	consumista	
	



Discernimento	cultural	

•  Qual	a	estrutura	ou	insight	criacional?	
•  Qual	é	a	distorção	ou	direção	idólatra?	
•  Que	Qpo	de	ação	curaQva	ou	restauradora	é	
possível?	



Testemunha	fiel	na	cultura	

“.	.	.	O	viver	cristão	será	necessário	ocorrer	dentro	
da	cultura.	.	.	.	mas	a	presença	de	Deus	neste	
mundo	objeQva	a	reforma	e	a	transformação	de	
suas	estruturas,	nunca	uma	aceitação	acríQca	
delas.”	(Philip	Towner)	



Quatro	comentários	finais	

•  O	testemunho	fiel	produzirá	sofrimento	



Uma	Testemunha	que	Sofre	
•  O	encontro	Missionário	com	ídolos	da	cultura	irá	produzir	

sofrimento	
		“…Se	levarmos	a	sério	nossa	responsabilidade	como	servos	de	
Deus	dentro	das	insQtuições	da	sociedade	humana,	
encontraremos	com	certeza	muitas	oportunidades	de	aprender	o	
que	significa	sofrer	por	causa	da	jusQça,	e	iremos	aprender	que	
sofrer	por	causa	da	jusQça	é	de	fato	algo	abençoado.”	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											
(Newbegin)	



•  Um	testemunhar	fiel	irá	produzir	sofrimento	
•  Uma	testemunha	fiel	irá	precisar	de	
comunidade	
– Equipando,	alimentando	e	sustentando	

•  Uma	testemunha	fiel	irá	precisar	estar	
alicerçada	numa	espiritualidade	saudável.		

Quatro	comentários	finais	



Necessidade	de	Oração	
	 	 Se	 a	 igreja	 é	 de	 fato	o	 agente	de	 Jesus	 para	 trazer	 toda	 Sua	
mensagem	para	o	mundo	inteiro,	ela	precisa	do	próprio	Espírito	
d’Ele.	 De	 fato,	 se	 a	 igreja	 tentar	 fazer	 o	 que	 precisa	 ser	 feito	
sem	constantemente	buscar	ser	cheia	e	equipada	pelo	próprio	
Espírito	 de	 Cristo,	 estará	 cometendo	 blasfêmia	 todas	 as	 vezes	
em	que	abrir	sua	boca.	Este	não	é	um	chamado	para	que	todos	
os	cristãos	se	alistem	no	movimento	carismáQco.	Ao	contrário,	
é	um	apelo	para	que	todos	os	cristãos,	parQcularmente	aqueles	
envolvidos	na	ponta	de	lança	da	missão	da	igreja	de	trazer	cura	
e	renovação	ao	mundo	sejam	pessoas	de	oração,	 invocando	o	
Espírito	Santo	diariamente	e	a	toda	hora	à	medida	que	saem	a	
cuidar	 de	 suas	 tarefas,	 a	 fim	 de	 que	 não	 sejam	 traídos	 pela	
arrogância	 de	 suas	 próprias	 agendas	 ou	 pela	 covardia	 do	
relaQvismo.			

	



•  Um	testemunhar	fiel	irá	produzir	sofrimento	
•  Uma	testemunha	fiel	irá	precisar	de	comunidade	

– Equipando,	alimentando	e	sustentando	
•  Uma	testemunha	fiel	irá	precisar	estar	alicerçada	
numa	espiritualidade	saudável		

•  Uma	testemunha	fiel	estará	“juntamente	com	todos	
os	santos”	(Efésios	3:18)		
–  Pontos	cegos	–	necessidade	de	novos	olhos	para	
enxergar	conformidade	com	o	mundo	

–  Diálogo	através	da	história,	cultura	e	tradições	

Quatro	comentários	finais	


