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Em que época vivemos? A comum resposta a esta 
pergunta é a de que vivemos na pior época de todas. 
A época de maior perversão em todos os campos e 
níveis. Uma resposta assim ignora o passado, 
revelando desconhecimento histórico. 
 
Nossa época tem tantas dificuldades quanto às do 
passado. Tem prós e contras, como todas as outras.   
O problema é a condição de nosso preparo, de nossa 
capacidade. 
 
É nossa convicção de que o homem sempre fora o 
mesmo. O que tem mudado, em conformidade com 
o seu tempo, são as oportunidades. No mundo de 
hoje o homem está rodeado de oportunidades tanto 
para extravasar sua carnalidade quanto para 
demonstrar sua superioridade em não se misturar 
com o sistema, deixando-se levar pela filosofia 
popular. 
 
Existe um fluxo para a história e para a cultura. E o 
modo de pensar das pessoas é o fundamento e a 
fonte deste fluxo. As conseqüências da sua 
cosmovisão fluem por entre os seus dedos ou através 
da sua língua em direção ao mundo de fora. 
 
Todas as pessoas têm pressupostos, e elas vão viver 
do modo mais coerente possível com estes 
pressupostos, mais até do que imagina. Por 
pressupostos entendemos a estrutura básica de como 
a pessoa encara a vida, a sua cosmovisão básica, o 
filtro através do qual enxerga o mundo. Os 
pressupostos apóiam-se naquilo que a pessoa 
considera verdade acerca do que existe. É o mundo 
interior dos pensamentos que determina a ação 
externa. 
 
Uma cultura ou um indivíduo com bases fracas só se 
mantém em pé se a pressão não for muito grande. 
Imaginemos uma ponte romana. Foram construídas 
pequenas pontes côncavas sobre grande parte dos 
rios da Europa. Por dois milênios, milhares de 
pessoas e carros passam por sobre estas estruturas. 
Mas se alguém fosse atravessá-las com carretas, elas 
não resistiriam. A mesma coisa acontece com as 
vidas e sistemas de valores das pessoas e das 
culturas que não tem base mais forte sobre a qual 
edificar do que a sua própria limitação. Até 
conseguem resistir a pressões não muito grandes, 
mas quando as pressões se acumulam, acabam 
desmoronando. A cultura e as liberdades das pessoas 
são frágeis, por isso entram em colapso. 
 
A história revela estes colapsos, e suas 
conseqüências, através de movimentos carregados 
de significados, que moveram as sociedades e 
culturas em suas épocas. Sintetizemos estas 
transições para aplicar ao contexto da igreja. 
 

1. O que é pós-modernidade. 
 
1.1. A pré-modernidade. 
 
Era a época da igreja, politicamente falando; reis e 
escravos, pais e filhos, ricos e pobres, todos 
buscavam não contrariar o lado divino, deixando de 
atender alguma exigência de sua porta-voz na terra, 
a igreja. 
 
A imaginação fora considerada por todo tempo a 
porta de Satã para a mente, sendo associada à fraude, 
ilusão, sedução e mentira. Só Deus1 podia criar a 
realidade, usando apenas a linguagem, e o seu 
trabalho não devia ser melhorado ou corrigido pela 
ação humana. Havia apenas um caso em que se 
podia dizer que a ação humana era um ato puro de 
criação e, significativamente, ele estava relacionado 
à lei e à política, nunca à arte, ou à filosofia, ou à 
própria teologia. 
 
Apesar de expor a bandeira de um Deus libertador e 
coerente, não havia tal liberdade, muito menos 
coerência em boa parte das decisões impostas. A 
verdade em si, era determinada pelos absolutos que a 
própria igreja, como representante única de Deus na 
terra, selava. A forma como o homem chegava à 
verdade era através destes absolutos, ainda que 
discordassem no que estes fossem. Assim, 
argumentavam entre si na base clássica da antítese - 
se algo era verdade, o contrário era falso. 
(SCHAEFFER, 2004, p.14) Tudo isso contribuiu 
para que o retrato da pré-modernidade fosse o de um 
período intolerável, que certamente se redundaria em 
abdicação completa por parte da sociedade oprimida. 
 
1.2. A modernidade. 
 
Depois de seguidas desilusões e exagerados desejos, 
o mundo se cansou e, aproveitando o momento, 
abdicou da teologia dos absolutos, imprimindo uma 
nova onda: a modernidade2. Seu propósito era o de 
ultrapassar guerras e conflitos, os quais acreditavam 
ser o resultado inevitável dos mitos e dos dogmas 
religiosos dos povos pré-modernos. 
 
Do ponto de vista histórico, o uso do termo 
“moderno” antecede bastante o período que começa 
no séc. XVII. Inicialmente opõe-se apenas ao antigo, 
ou ao anterior, designando o atual, o presente, ou 
contemporâneo, e estabelecendo uma ruptura com a 
tradição. Duas noções fundamentais estão 

                                                 
1 Entenda-se por Deus, a igreja – suas decisões 
irrevogáveis, mesmo que pateticamente erradas. 

2 Ordem iniciada com a Renascença e firmada com o 
Iluminismo – séc. XVI - XVIII. 
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diretamente relacionadas ao moderno: a idéia de 
progresso, que faz com que o novo seja considerado 
melhor ou mais avançado do que o antigo; e a 
valorização do indivíduo, ou da subjetividade, como 
lugar da certeza e da verdade, e origem dos valores, 
em oposição à tradição, isto é, ao saber adquirido, às 
instituições, à autoridade externa. 
 
Começando na filosofia, passando gradativamente 
para a arte, a música, a cultura geral e finalizando na 
teologia, a modernidade foi alcançando todos os 
segmentos da sociedade, influenciando, os 
pensamentos e decisões; imprimindo seu humanismo 
(SCHAEFFER, p. 18). 
 
1.3. A pós-modernidade. 
 
E, assim como ocorreu com o regime viciado dos 
absolutos, a modernidade também tropeçou em seus 
sonhos e desejos utópicos. O otimismo não 
realizado, a falta de respostas, tão aguardadas, da 
ciência com respeito ao homem e seus mistérios, 
aceleraram uma mudança radical no modo de 
enxergar a vida. A essa mudança dá-se o nome de 
pós-modernidade3. Uma era carregada de novos 
pensamentos, novas visões, novas expectativas e, 
principalmente, novos propósitos. 
 
Houve um movimento de (1) um interesse pré-
moderno por uma sociedade justa, baseada na 
revelação de um Deus justo para (2) uma tentativa 
moderna de usar a razão universal como um guia de 
justiça para (3) uma perda de esperança pós-
moderna de qualquer padrão universal de justiça. 
 
As sociedades se deslocaram da hierarquia medieval 
para a democracia do Iluminismo e para a anarquia 
pós-moderna. É difícil pensar nisso como um 
progresso, mas por outro lado progresso é uma 
noção moderna. (SIRE, 2001, pp.215-216) 
 
A morte mais significativa no movimento pós-
moderno é a morte da verdade. Para o raciocínio 
pós-moderno a verdade sobre a própria realidade 
está para sempre oculta de nós. A questão principal 
não é o que existe ou como sabemos o que existe, 
mas como a linguagem funciona para construir o 
próprio significado. Tudo o que se pode fazer é 
contar histórias; isto é, a verdade é tudo aquilo que 
conseguimos com que nossos colegas (comunidade) 
concordem. Assim, não se determina a fidelidade da 
linguagem, mas apenas sua utilidade. 
 

                                                 
3 Há sérias divergências quanto ao seu início. No entanto, 
há um consenso em destacar Friedrich Nietzsche (1844-
1900) como o desferidor do primeiro golpe contra a 
modernidade. 

Em resumo, a única espécie de verdade que existe é 
a pragmática. Nenhuma história é mais verdadeira 
que a outra. Esta história satisfaz? Ela faz você 
conseguir o que deseja – isto é, um senso de posse, 
uma paz consigo mesmo, uma esperança para o 
futuro, uma maneira de ordenar a sua vida? É tudo 
o que alguém pode perguntar. 
 
Assim, no pós-modernismo há um movimento da (1) 
noção pré-moderna cristã de uma determinada 
metanarrativa revelada para (2) a noção moderna de 
autonomia da razão humana, com acesso à verdade 
de correspondência para (3) a noção pós-moderna 
de que criamos a verdade quando construímos a 
linguagem que serve para nossos propósitos. 
 
Isto porque segundo o pensamento pós-moderno 
todas as narrativas mascaram um jogo pelo poder. 
Qualquer narrativa usada como uma metanarrativa é 
opressiva.  
 
Usando tais ferramentas os seres humanos fizeram a 
si mesmos, o que são através das linguagens que 
construíram sobre si mesmos. O que coloca em 
dúvida todo padrão ético. Para o pós-modernismo o 
bem social é qualquer coisa que a sociedade assume 
ser. Assim, temos um movimento de (1) uma ética 
pré-moderna teísta baseada no caráter de um Deus 
transcendente que é bom e tem revelado essa 
bondade a nós para (2) aética moderna baseada na 
noção da razão e experiência humana universal e na 
habilidade humana de discernir objetivamente o 
certo do errado para (3) a noção pós-moderna de 
que a moralidade é a multiplicidade de linguagens 
utilizadas para descrever o certo a partir do errado. 
 
Como viver em meio a esta teia de ranço filosófico? 
Através do discernimento, o que deve ser 
considerado e o que deve ser desprezado, ou 
transformado? 
 
2. Os malefícios e os benefícios. (GRENZ, 1997) 
 
2.1. Algumas das tendências prejudiciais: 
 
2.1.1. O Desconstrutivismo: 
 
O desconstrutivismo é uma prática de leitura 
baseada em uma hermenêutica de suspeita em que o 
texto é entendido a partir da sua autodesintegração 
teórica. 
 
O pós-modernismo propõe, em termos positivos, a 
pluralidade da verdade. Não há uma única 
verdadeira interpretação de um fato, de um texto ou 
discurso, mas muitas interpretações igualmente 
válidas. Por isso, ouvimos, como nunca antes, o 
termo releitura. 
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2.1.2. A Pluralidade: 
 
Pode-se não ter certeza de nada, porém, de uma 
coisa o homem pós-moderno está convicto – o 
objetivo de não abrir espaço para os absolutos, sejam 
de Deus ou da própria razão humana – ciência. A 
idéia é a de cultivar as diferenças, de trabalhar com a 
incerteza. 
 
Pluralismo é a marca de uma sociedade que levou a 
extremos o seu desejo de escolher, de optar e de 
manifestar as suas preferências. Ninguém, nos dias 
atuais, gosta de comprar o que quer que seja sem ter 
a possibilidade de fazer uma opção entre dois ou 
mais artigos similares. 
 
Este é um dos pontos de tensão para a igreja, pois 
ela é pressionada a abster-se de sua cosmovisão 
universal de fé e padrão de vida, gerados por uma 
única fonte de informação – a Bíblia. Ela é criticada 
por qualquer ação apologética que expresse a idéia 
de que seja a única versão absoluta da verdade, o 
único caminho a ser seguido. 
 
Naturalmente, isso desencadeia certa reação na 
igreja, levando seus membros a impor uma nova 
filosofia na igreja; questionando o processo de 
santificação, principalmente no que diz respeito à 
separação, questionando também a forma de pregar 
do pastor, a maneira como administra a igreja, o tipo 
de culto, as atividades sociais, etc. 
 
2.1.3. O Consumismo: 
 
Desenvolvendo a ação de optar, de escolher, o 
homem vai aderindo às culturas, misturando as 
opções, criando assim uma sopa de crenças e ideais. 
O pós-modernismo é corretamente relacionado com 
uma sociedade em que os estilos de vida do 
consumidor e o consumo de massa dominam a vida 
de seus membros. 
 
O consumismo não conhece limites. Ele não respeita 
domínios, nem sustenta marcos existentes no 
território cultural. Assim, valores e crenças 
(incluindo-se a verdade) perdem qualquer sentido de 
coerência, sem mencionar o de continuidade, no 
mundo de escolha do consumidor, de mídia múltipla 
e de (pós) modernidade globalizada. 
 
A igreja é, então, atingida pelo mesmo sentimento, 
quando seus membros são levados a pensar, falar e 
agir como se estivessem num supermercado, 
optando entre um culto mais light e outro mais 
tradicional; entre uma mensagem expositiva e uma 
temática; entre um culto onde a ênfase é a música e 
um onde a ênfase é a pregação da palavra; entre uma 
comunidade mais chegada a festas sociais e outra 
mais chegada ao evangelismo; etc. Mais grave, 

ainda, é quando o consumismo chega à palavra, 
onde os crentes optam em aceitar ou não os 
ensinamentos das Escrituras, como sendo a verdade 
de Deus para eles, dependendo, naturalmente do que 
lhes convém (relativismo). 
 
2.1.4. O Pragmatismo: 
 
Para o pragmatismo a verdade não é essencial. O 
que realmente importa é o resultado – “se dá certo, 
se traz ‘bons’ resultados, é válido!”. 
 
Este se torna a conseqüência natural dos passos 
anteriores, pois o homem fora levado a quebrar os 
seus conceitos absolutos de verdade e fé, colocando 
em seu lugar uma rede de várias visões, apontando 
para diversas direções; sem, contudo garantir a 
objetividade de alguma. Depois, mediante a este 
novo mundo, deixou-se levar pela tentação de 
consumo, gostando de optar, de opinar, sabendo que 
nesta nova realidade a possibilidade de ser retratado 
como alguém que faz opções incorretas é quase nula. 
Assim, tomando gosto pelas escolhas, às faz visando 
seu bem estar particular. 
 
Mediante a esta realidade pragmática, a igreja se vê 
rodeada de informações que cooperam para que esta 
filosofia domine seus propósitos e objetivos. Por 
isso, não é incomum ver livros evangélicos 
apontando a fórmula do sucesso para toda e qualquer 
igreja. Livros que levam a igreja a pesquisar e optar 
por atividades agradáveis à comunidade incrédula. 
Por isso, também, vemos esta onda mística que 
avança, levando denominações, igrejas, crentes em 
particular, a assumirem práticas totalmente estranhas 
ao cristianismo bíblico, como:  água benzida, unção 
com azeite, água do Rio Jordão, sal do Mar Morto, 
tudo para ungir pessoas e casas à procura de sucesso 
financeiro, sentimental, material, etc. 
 
Para estes, cada igreja local – cada comunidade 
cristã - deve rever e traçar seus propósitos à luz 
daquilo que espera alcançar; ignorando os propósitos 
de Deus já traçados para Sua igreja, assim como as 
ferramentas pré-estabelecidas. A autoridade bíblica 
tem seu valor em conformidade com aquilo que se 
encaixa no gosto da igreja local. Assim, se uma 
igreja percebe que sua vizinhança gosta de 
“lambada”, este será o ritmo musical a ser impresso; 
se sua vizinhança não gosta de ser evangelizada à 
luz da palavra, então o será a luz das festas, da 
música, de jogos, brincadeira, shows. O importante é 
obter sucesso, e isto quer dizer números. 
 
2.1.5. A superficialidade: 
 
Esta superficialidade pode ser vista pela falta de 
conteúdo do povo evangélico, em geral. Também, 
pela falta de identidade; além da falta de 
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compromisso para com Deus e Sua igreja. É 
inacreditável, mas para onde quer que olhemos, 
avistamos esta ausência de conteúdo adequado, quer 
seja nos livros, nos CDs, nos jornais 
denominacionais, nas revistas evangélicas, nas 
igrejas, nos seminários, na conversa entre “crentes”, 
etc. Falta conteúdo que seja coerente com a posição 
assumida. 
 
Sem conteúdo, conseqüentemente sem identidade. 
Pensando nos dias atuais, o que é ser crente? O que é 
ser crente tradicional? Olhando para o nosso 
contexto, o que é ser fundamentalista? Com certeza, 
graças às misericórdias de Deus, ainda somos um 
povo com uma identidade definida, apesar de às 
vezes, má definida ou má assimilada por alguns. 
Mas, se estendermos um pouco a nossa visão e nos 
concentrarmos no contexto brasileiro, o que 
acharemos é uma onda gigantesca de incerteza, 
descrédito e divisões. 
 
Esta superficialidade é resultado da desconstrução 
de toda a tradição bíblica; aliada à prática de poder 
optar e consumir uma diversidade de crenças e 
culturas conflitantes, sem questionamento; visando o 
bem estar próprio, procurando fazer tudo o que pode 
levar ao sucesso particular, sem se importar com a 
verdade – com o certo e o errado. Uma cadeia 
ininterrupta de pensamentos, palavras e ações anti-
Deus e tudo o que possa vir dEle. 
 
2.2. Algumas das tendências benéficas: 
 
Assim como aconteceu no Modernismo, o Pós 
Modernismo não é alvo somente de crítica, como se 
não tivesse nada de positivo a acrescentar. Em meio 
às novidades, existem tendências beneficentes ao 
cristianismo, que, se bem cultivadas, tendem a 
cooperar para o crescimento do reino de Deus na 
terra por meio do ministério de Sua igreja. 
 
2.2.1. A Visão Comunitária: 
 
Aqui olhamos para o indivíduo dentro da 
comunidade. Os pós-modernos crêem que não 
somente nossas crenças específicas, mas também 
nossa compreensão da própria verdade encontra-se 
enraizada na comunidade da qual participamos. Para 
eles, a verdade consiste nas regras básicas que 
facilitam o bem-estar pessoal na comunidade e o 
bem-estar da comunidade como um todo. Nesse 
sentido, portanto, a verdade pós-moderna tem a ver 
com a comunidade de que participa o indivíduo. 
 
Logicamente não podemos admitir toda a visão pós-
moderna acerca do indivíduo na comunidade, no 
entanto, ela nos faz relembrar o passado, ou melhor, 
o início da igreja nas folhas de Atos, onde a igreja 
cultivava esta visão, cultivando a unidade de 

pensamento, de propósitos; a comunhão; e, tendo 
como resultado, o acréscimo de novos membros à 
comunidade direcionados pelo Senhor (Atos 2.42ss). 
 
Não é por acaso que vemos o surgimento, sempre 
crescente, de comunidades, projetos, novas igrejas. 
A diferença necessária é que tais comunidades não 
possuem vida por si próprias, mas sim quando 
alicerçadas no firme fundamento das Escrituras. 
Talvez, esta seja a maior incoerência das 
comunidades que surgem em nossa época. 
 
2.2.2. A visão da fé: 
 
Algo que o pós-modernismo resgatou foi a crença no 
sobrenatural. É certo que este sobrenatural nem 
sempre possui identidade clara, e, não poucas as 
vezes, quando a possui, é rejeitável. No entanto, esta 
nova visão resgata o olhar do homem para uma 
realidade transcendente à sua; algo que a 
modernidade procurou minar completamente. 
 
A modernidade pregou a valorização da razão. É 
certo afirmar que o enfoque na argumentação lógica 
e no método científico livrou-nos de uma série de 
superstições que grassavam entre os povos pré-
modernos. Não é por acaso que nós, evangélicos – 
protestantes históricos, tido como tradicionais, 
valorizamos a pregação clara das Escrituras, em 
sermões onde os esboços seguem um roteiro lógico, 
levando o ouvinte ao entendimento racional do 
conteúdo da mensagem. Não é casualidade o fato de 
nos distanciarmos de todo tipo de experiência que 
sinalize algo de sobrenatural, onde termos como 
milagres e sinais sejam usados. 
 
É claro que existem fundamentos bíblicos 
suficientes para nos levar à, pelo menos, desconfiar 
de tais práticas, principalmente quando se tornam 
rotineiras. Porém, devemos notar que muito deste 
distanciamento, principalmente quando extremado, 
se deve pela adoção e processamento, ainda 
contínuo, da visão moderna que buscava inutilizar a 
Deus. 
 
Aproveitando este respirar do sobrenatural, esta 
tendência à crença em milagres, o evangelho cristão 
deve ressaltar a relevância da fé – bíblica – em todas 
as dimensões da vida. Não permitindo de forma 
alguma que o comprometimento com Cristo 
estacione simplesmente num esforço intelectual, 
deixando que se transforme unicamente num 
assentimento a proposições ortodoxas. 
 
2.2.3. A visão do homem como um todo: 
 
Há alguns problemas em nosso meio, em nossas 
pregações, que traspassam os tempos, tendo sua 
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origem nos primórdios da igreja de Cristo. O 
dualismo com respeito ao homem é um destes. 
 
Vemos no NT uma série de mensagens que refutam 
a visão gnóstica acerca do homem. A primeira carta 
de João é um bom exemplo disso, pois tinha a 
finalidade de combater as heresias que distorciam a 
pessoa e a obra de Cristo. 
 
Gnosticismo é um termo derivado do vocábulo 
grego gnosis, “conhecimento”, e tradicionalmente 
aplicado a um conjunto de ensino herético que a 
Igreja primitiva teve de enfrentar nos dois primeiros 
séculos de nossa era. A nota chave do gnosticismo 
era o conhecimento: a possessão de certos segredos 
que serviriam afinal para unir a alma com Deus. 
 
No gnosticismo a total separação entre Deus e a 
matéria (reputada, conforme o dogma grego, como 
inerentemente má) era ponto subentendido, e o 
drama da redenção se efetuava dentro de um 
complexo de seres intermediários. A alma do 
homem que podia ser salvo, na idéia gnóstica, era 
uma fagulha da divindade aprisionada no corpo: a 
redenção consistia para eles na libertação da alma de 
sua contaminação corporal e de sua absorção por sua 
Fonte. 
 
Iniciado nos primórdios da igreja, chegando ao seu 
auge na modernidade, a visão dualista do homem 
imprime no cristão a idéia de que a salvação diz-se 
respeito à alma do indivíduo, levando o cristão a ser 
negligente quanto ao corpo, quanto ao bem-estar do 
próximo, quanto à necessidade de, como ensina 
Tiago em sua carta, demonstrar a sua salvação (a sua 
fé) por intermédio de seus atos (de suas obras), 
visando o homem como um todo. 
 
Toda a Escritura, tanto no AT quanto no NT, declara 
que Deus se preocupa com o homem, que Cristo 
veio salvar a pessoa – incluindo a alma e o corpo; 
exatamente por isso a preocupação de Cristo em 
ressaltar a necessidade de amarmos uns aos outros, 
tendo o cuidado, enquanto nesta vida, de fazermos o 
necessário para o bem-estar do indivíduo. 
 
O pós-modernismo quebra, em parte, a tendência 
dualista, quando enxerga o homem como um todo. 
Pois, nunca como antes, se viu a humanidade tão 
interessada em atender o homem como um todo, 
mesmo sendo este interesse por motivos e intenções 
nada recomendáveis. No entanto, devemos como 
cristãos conhecedores das Escrituras, aproveitarmos 
esta tendência atual para estabelecer e inculcar 
definitivamente a visão bíblica da salvação que é 
estendida ao homem, tendo um plano eterno tanto 
para sua alma quanto para seu corpo. 
 
 

2.2.4. A visão de um evangelho prático, vivo: 
 
Talvez, este seja o ponto de maior dificuldade para 
nós, cristãos sinceros e bíblicos que desejam viver 
de forma correta, fugindo das heresias e até mesmo 
de tudo o que pode nos levar à comparações 
indesejadas. Queremos ser altamente bíblicos. 
Queremos ser diferenciados daqueles que usam as 
Escrituras levianamente, buscando arregimentar o 
maior número possível de adeptos. No entanto, não 
poucas vezes, caímos no extremo da frieza de um 
intelectualismo nada prático, que tende à ser visto 
como mais um ideal de vida, do que uma realidade 
palpável. 
 
É fundamental a busca pelo conhecimento adequado 
das Escrituras, até porque ela mesma nos afirma que 
a “fé vem pelo ouvir a pregação da Palavra” 
(Rm.10.17). No entanto, não devemos nos iludir de 
que a posse do conhecimento – mesmo o 
conhecimento bíblico ou a doutrina correta – seja 
inerentemente boa. Paulo condenou terminantemente 
tais crenças entre os coríntios (1 Co.8.1). O 
conhecimento é bom quando facilita a produção de 
um bom resultado – especialmente quando fomenta 
a sabedoria (a espiritualidade sadia) no conhecedor. 
 
Normalmente, sabemos reagir como ninguém, 
porém, quanto ao agir, independentemente de outras 
posições, temos sérias dificuldades. Historicamente, 
estamos prontos à reagir a qualquer heresia e prática 
prejudicial ao cristianismo sadio; mas, quando 
chamados, ou livres à agir em prol de todos, à 
assumir a dianteira quanto ao proceder da sociedade, 
quanto à responder aos seus questionamentos, 
ficamos estacionados, paralisados; quando não, 
oferecemos propostas ridículas e ultrapassadas, não 
com respeito ao conteúdo das Escrituras, mas sim à 
forma de dar vida a este conteúdo. 
 
Assim como nos ensina Tiago em sua belíssima 
carta, a vida prática, o ativismo cristão, deve ser o 
resultado de recursos interiores, o resultado de um 
cristianismo autêntico, onde a santidade progride, a 
maturidade transborda através do discernimento e 
domínio próprio, e a firmeza doutrinária é 
visualizada por atitudes e palavras que demonstrem 
convicção do crente em suas posições; além da 
ausência de certas atitudes extremas quanto à 
posições contrárias, que demonstram mais medo e 
despreparo do que desejo de combatê-las. 
 
Conclusão: 
 
Isto é ser pragmático. O que em si não é algo ruim. 
Cristo foi extremamente pragmático em seu 
ministério; assim como o apóstolo Paulo. Tanto nos 
métodos como na busca de resultados. 
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O evangelho possui as respostas para os anseios pós-
modernos. A questão não é se os agradará, 
principalmente, se baseados na totalidade de seus 
pressupostos; mas sim, que seguindo a lógica de seu 
tempo, apresenta a alternativa que tem se mantido no 
decorrer das épocas, resistindo inclusive aos 
colapsos dos movimentos sociais e culturais. 
 
A realidade é que vivemos nesta época, 
independentemente de suas dificuldades, e fomos 
colocados aqui por Deus para realizarmos uma 
tarefa, exercemos o ministério à que fomos 
chamados, e não devemos nos entregar ao desânimo, 
ao descaso, ao medo; nem tampouco à tarefa de 
simplesmente atacar os adversários simplesmente 
por atacar, a fim, talvez, de demonstrar que fazemos 
alguma coisa. Fomos chamados à ministrar à uma 
sociedade mística, que deseja o sobrenatural, mais 
para atender às suas necessidades do que para adorá-
lo; no entanto, temos a porta aberta para chegar aos 
seus corações, e deixar o Espírito Santo transformar 
o seu interior (João 16). 
 
Fomos chamados também para ministrar a uma 
sociedade consumista, que gosta de optar entre 
várias tendências, e que aprecia o gosto pelo 
descartável; no entanto, somos, pelo menos, visto 
como uma das opções, ao passo que em outras 
épocas isto não seria possível. A luta de boa parte 
dos teólogos na modernidade, fora a de colocar o 
cristianismo como uma opção, o que em sua maioria 
não obtiveram sucesso. 
 
Fomos chamados para ministrar a uma sociedade 
pragmática, que está atrás de resultados. Isto jamais 
deveria nos incomodar, pois que maior resultado 
pode haver do que o poder de Deus na vida das 
pessoas? Geralmente, percebemos a tendência dos 
cristãos a reagirem a esse pragmatismo como que 
sendo algo totalmente prejudicial, como sendo o 
próprio inimigo personificado, mas, até onde 
podemos entender das Escrituras, Deus, e em 
particular o Senhor Jesus Cristo, apresenta o 
evangelho como o que de mais pragmático existe ao 
homem – “o evangelho é o poder de Deus para a 
salvação de todo aquele que crê” (Rm.1.16). O 
evangelho salva, transforma, renova, santifica, 
produz amor, bondade, misericórdia, dá 
discernimento, domínio próprio, etc, ao homem, isto 
é, ele é o poder pragmático de Deus a todos os 
homens, sem distinção de cor, raça, gosto, 
capacidade, e qualquer outra coisa. 
 
 
 
 
 


