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Características da  
MODERNIDADE líquida



“Tenho a impressão de que era 
mais simples ministrar há algumas 

décadas atrás.  
A pós-modernidade alterou 

radicalmente nossa maneira de 
lidar com as pessoas e com a 

própria vida e isso trouxe influência 
direta sobre a igreja”  

(Culto na capela do DTS em Julho 
de 2012)



“O mundo ficou diferente...”

“Nosso mundo ficou mais complicado...”

“Vivemos situações nunca antes imaginadas...”



“Não há como negar: o  
mundo mudou e, se não  
mudarmos, acabaremos  

nos sentindo como  
visitantes em um mundo  
que não respeita nosso  
passado e não valoriza  
algumas de nossas mais  
profundas convicções”.  

(David Harvey em Condição  
Pós-Moderna)

“Não somos mais a 
igreja de nossos 

avós. Não podemos 
ignorar tudo o que 

está acontecendo ao 
nosso redor e 
também o que 

acontece entre nós” 
  

(Everett Ferguson em 
The Church Of Christ)





O que faremos diante das 
mudanças que estão à nossa frente?



NÃO FAZER NADA

O que faremos diante das mudanças que estão 
à nossa frente?



ENTENDER ESSE TEMPO E 
INTERAGIR

O que faremos diante das mudanças que estão 
à nossa frente?



“Da tribo de Issacar, 200 chefes...”       

“que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância”. (NVI) 

“entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer”. 
(AR) 

“que tinham a inteligência dos tempos, para saberem o que Israel devia 
fazer”. (SBBr) 

“que tinham o senso da oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer”. 
(BC)

1 Crônicas 12:32



Saber como 
agir

Entender os 
tempos

Senso de 
oportunidade



“A sabedoria do homem 
prudente é discernir o seu 

caminho, mas a insensatez dos 
tolos é enganosa” (Provérbios 

14:8) 

“O coração que sabe discernir 
busca o conhecimento, mas a boca 
dos tolos alimenta- se de insensatez”  

(Provérbios 15:14)





Percepções sobre a modernidade líquida

“Vivemos em tempos líquidos. 
Nada foi feito para durar”  

(Zygmunt Bauman)

“Na sociedade contemporânea, 
emergem o individualismo, a fluidez e a 

efemeridade das relações”  
(François Lyotard)

“As formas de vida contemporânea se assemelham 
pela vulnerabilidade e fluidez, incapazes de 

manter a mesma identidade por muito tempo, o que 
reforça um estado temporário e frágil das relações 

sociais e dos laços humanos” (Zygmunt Bauman)



•Transformações tecnológicas - principalmente 
nos sistemas de informação e comunicação;
•Novas formas das relações entre capital e 
trabalho; 
•Transformações nas relações políticas e na 
institucionalidade; 
•Novas experiências em nossas noções de tempo 
e espaço;
•Renascimento das lutas dos movimentos sociais;

Principais características da modernidade líquida segundo 
Bauman 



•Nova visão do ser humano e de sua 
constituição subjetiva;
•Descrença em relação às metanarrativas e 
aos significados universais e transcendentais;
•Crise das hierarquias – de conhecimentos, de 
culturas; 
•Superação do logocentrismo (verdade)
•Novas percepções sobre identidade.

Principais características da modernidade líquida segundo 
Bauman 



Veiga-Neto (1999) caracteriza o pós-moderno como 
uma perspectiva que rejeita o pensamento 
totalizante, as metanarrativas iluministas, os 
referenciais universais, as transcendências e as 
essências, desbancando a razão moderna e 
buscando razões regionais, particulares. O movimento 
não seria tanto se colocar contra as metanarrativas, 
mas não se socorrer delas para pensar o mundo 



A pós-modernidade trouxe mudanças significativas na 
sociedade…

• Verdade individual é o que vale nas decisões
• Alienação do indivíduo como filosofia de vida
• Misticismo em busca de um socorro para vida
• Identidade de gênero se diferencia da identidade sexual físico-

biológica
• Conflito e desrespeito entre as gerações 
• Consumismo como referencial para valor da vida 
• Busca pelo sucesso custe o que custar 
• Surgimento de uma geração imatura e que não sabe lidar com o 

fracasso



A pós-modernidade trouxe mudanças significativas na 
sociedade…

• Desconstrução do ideal de família 
• Globalização 
• Impacto cada vez maior da mídia na vida pessoal 
• Crescimento da violência e surgimento de novos gêneros de violência 
• Urbanização e seus respectivos problemas 
• Rapidez como regra para tudo 
• Superficialidade nos discursos 
• Comunicação virtual substitui os relacionamentos profundos 
• O conforto ou preferência se torna o critério mais importante para 

grandes escolhas da vida



“Nasce uma geração escravizada pela 
tecnologia” (Ernest Gellner em Pós modernismo, 

razão e religião)

“A tradição é questionada e a inovação é 
aceita sem reservas” (René Guénon em The 

Crisis of The Modern World)



Ainda que finjamos que nada 
mudou, ou que nada esta 
acontecendo no cenário 

religioso, a verdade é que 
vivemos em uma sociedade 

nova. 

O que faremos diante dessa realidade?



“Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de 
salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado 

pelos homens. Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma 
cidade edificada sobre um monte; Nem se acende a candeia e se 
coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que 

estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está 

nos céus” (Mateus 5:13-16)

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (Mateus 28:19)



“A possibilidade de interação entre igreja e sociedade depende mais da igreja 
do que da sociedade. É a igreja que deve se esforçar para entender a 

sociedade e criar estratégias para alcançar as pessoas desse tempo. Em um 
contexto pós-moderno esse esforço será muito maior do que imaginamos”  

(Brian Tome - Free Book)



Muito obrigado!!!!
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