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“Em 40 anos o mundo mudou qualitativamente mais que os 400 
anos que antecederam este período”.  

Douglas Kuplan 

 
 

BASES DA MODERNIDADE                      
  

Universo ordenado   

Confiança na razão   

Verdadeiro e falso    

Prova científica    

Coerência      

Indústria     

Resultado é o que importa   

Competitividade    

Viver para trabalhar    

Religião como um departamento 
   

 

BASES DA PÓS MODERNIDADE 

  

Universo caótico 

Incentivo à intuição 

Preferências e opções         

Experiência pessoal 

Colagem    

Ecologia 

O processo é o que importa 

Comunidade 

Trabalhar para viver  

Espiritualidade 
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Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se 
ofereçam em sacrifício 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.  

Romanos 12:1-2 
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• Os decretos; 

• literatura em alta;  

• o ensino e as escolas filosóficas; 

• o poder dos mais fortes sobre os mais fracos; 

• crenças em vários deuses;  

• mitologia;  

• deificação do Imperador;  

• O povo manipulado pelo poder; 

• etc. 

 

CONTEXTO DE ROMA 
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Paulo mostra na primeira parte da carta aos 
Romanos que o homem, embora pecador pode 
reestabelecer o relacionamento com Deus 
através da fé em Jesus Cristo e também pode 
viver uma vida de santidade a Deus, através da 
atuação do Espirito Santo.  

 

No capítulo 12 Paulo começa a falar da conduta 
prática do Cristão transformado que é viver para a 
glória de Deus em todas as áreas da vida. 

 (1 Co 10:31). 
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Portanto, irmãos, rogo-lhes...  
(O verbo usado no original é uma provável mescla de súplica e 
autoridade.); 
 
Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus...  
(No AT, era necessário o derramamento de sangue e alguns requisitos 
para o sacrifício.); 
 
Este é o culto racional de vocês...  
(O animal oferecido a Deus já estava morto, mas agora Paulo muda 
completamente a exigência. O sacrifício deve ser vivo, envolvendo toda 
vida.) 
 
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente... (metamorfose no grego)  
 
 para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus.  (Rm 6:13;16;19)  
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A beleza dos jovens está na sua força...Provérbios 20:29;  
 
Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de 
dia e de noite (...) Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! 
Josué 1:9; 
 
Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a Palavra de 
Deus permanece e vocês venceram o Maligno. 1 João 2:14; 
 
A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para 
conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Daniel 1:17;  
 
Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo 
para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.  
1 Timóteo 4:12; 
 
 

#FICADICABÍBLICA 
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Refletindo os valores de nossa sociedade e aceitando os desafios de sermos relevantes, 
temos algumas diretrizes básicas: 

  

 Jovens que desenvolvem ambientes próprios para relacionamentos afetivos; 

 

Jovens envolvidos em uma Jornada espiritual; 

 

Jovens que contam histórias e fazem poesias; 

 

Jovens que confiam e apostam na graça de Deus; 

 

Jovens engajados em causas humanitárias e ecológicas; 

 

Jovens que resgatam a sensibilidade dos sentidos; 

 

Jovens que redescobrem sua natureza missionária;  

 

Envolvidos em ativamente em questões políticas. 
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“Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem 
a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear – a Deus como se fosse uma 
oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por ele. 
Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em 
vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para 
fora. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atende-lo. Diferentemente 
da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da 
imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma 
verdadeira maturidade”. Romanos 12:1-2 AM// 
 

CONCLUSÃO  
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