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COMPARTILHANDO O EVANGELHO NO MUNDO PÓS-MODERNO 

1º Estudo 

No. HI794SP01  

Embora os dias atuais sejam caracterizados por uma grande diversidade de opiniões, há uma visão 

compartilhada por muitos de que o nosso mundo está mudando – e mudando rapidamente. Se 

considerarmos as mudanças como boas ou ruins pode não haver consenso, mas é praticamente impossível 

negar esta realidade. Além disto, estas mudanças estão acontecendo em passos acelerados. 

 

Vídeo: Life is short, play more 

 

Definição: 

Pluralismo 

Acepções 

■ substantivo masculino  

3    sistema que admite a existência, no seio de um grupo organizado, de opiniões políticas e religiosas e de 

comportamentos culturais e sociais diversos; a coexistência destas correntes  

3.1 estado de uma sociedade que, voluntária ou involuntariamente, admite esse sistema  

 

Visões: 

1. Geral: A condição de ser múltiplo ou plural 

a. Uma condição em que inúmeros grupos éticos, religiosos, culturais distintos estão 

presentes e são tolerados em uma sociedade. 

b. Uma crença que tal condição é desejável ou benéfica socialmente 

2. Eclesiástica: Tem haver com a posição 

a. O aceite e apego por uma pessoa de duas ou mais conceitos ou posições não 

necessariamente complementares, e por vezes conflitantes. 

3. Filosofia: Tem haver com as suas crenças 

a. A doutrina de que a realidade é composta por muitas substâncias 

b. A crença que nenhum sistema explanatório simples ou visão da realidade pode ser utilizado 

para todos os fenômenos da vida. 

 

Contexto: 

Nós precisamos entender o contexto em que vivemos. Nós vivemos em um contexto pós-moderno. Pode 

ser mais bem entendido se definirmos os contextos que precederam este, os contextos pré-moderno e 

moderno. 

 

Sociedade Pré-moderna 

 

� Racionalidade do universo. 

O universo é real e lógico 

� Componente invisível da realidade 
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Eu não compreendo este componente, nem tenho como compreender. Há muitas coisas assim 

neste mundo 

� Existência do supranatural com deus ou deuses 

A presença do supranatural é inevitável e impossível de ser desconsiderada neste mundo. 

� Deus onipotente e onisciente, criador do universo 

A existência de deus ou deuses é a base da raça humana e não pode ser ignorado 

 

Sociedade Moderna 

 

� Naturalismo 

A natureza regula as causas de tudo que ocorre. Tudo que acontece no mundo hoje é devido a leis 

naturais precedentes. 

� Humanismo 

Forma mais elevada de realidade e valor. “O homem é a medida de todas as coisas” Protogora no 

século cinco AC. O homem tem o direito de escolher o que é certo ou errado, o que é verdadeiro ou 

falso pertence ao homem. 

� Conhecimento 

É adquirido por observação e experimento. Tudo pode ser aprendido. Adquirir conhecimento é 

compulsório para todo ser humano. 

� Progresso 

O progresso supera o problema da ignorância. Um verdadeiro humano não pode ficar ignorante ou 

estagnado. Cada um deve crescer. Mover-se para frente e deve estar a par do que ocorre a sua 

volta. 

� Natureza 

A natureza é dinâmica, está crescendo e se desenvolvendo.  

� Convicção de Certeza 

Tudo pode ser atingido. Tudo que existe debaixo do céu existe para que conheçamos e 

compreendamos. 

� Determinismo 

Tudo ocorre devido a uma causa fixa. Causa, sintomas e efeitos são parte de tudo que ocorre no 

mundo hoje. 

� Individualismo 

Uma pessoa pode descobrir o que quiser. “Eu, eu mesmo e meu” é o ponto alto do modernismo. 

 

Sociedade Pós-Moderna 

 

� Complexa em seu conjunto de idéias, confusa em seu coração e com fome de realidade 

� Verdade não tem nenhum significado simples e neutro para ser descoberto 

� Verdade é incerta 

� Verdade é definida pela e para a comunidade 

� Verdade não é intrínseca 

� Verdade não é descoberta através da razão mas através de canais como a intuição 
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Os três árbitros 

 

� Pré-Modernismo: Eu julgo faltas como elas são 

� Modernismo: Eu julgo faltas como eu as vejo 

� Pós-Modernismo: Só há faltas se eu apitá-las 

 

No pensamento pós-moderno; a verdade é relativa, portanto eu sou aquele que rotulo a verdade.  

 

O homem pós-moderno é aquele que realmente não sabe quem ele é. 

 

Nossos desafios hoje são: 

 

1. Mudar a forma como você pensa sobre o outro. 

2. Considerar aquela pessoa alcançável 

3. Ser relevante aos desafios de atingir todas as pessoas holisticamente 

4. Aparência exterior não é a mesmo que as realidades internas. 

5. Transformação em nosso modo de pensar! (Talvez) Seis bilhões de abordagens para alcançar seis 

bilhões de indivíduos.  

 

O que é Pluralismo? 

 

 Pluralismo é um conjunto de entendimentos e abordagens da realidade. 

 

O que é um Pluralista? 

 

Pluralista é uma pessoa, que tenta contemplar o mistério divino e expressá-lo através de muitas formas de 

mitos e através de questionamentos filosóficos multifacetados. 
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