
A Família na Pós-modernidade 
“Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu 

não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são 

do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a 

verdade” (João 17.14-17) 

 

Introdução 

O Senhor nos chama para viver, em família, de forma que glorifique o seu nome. Mas a 

família cristã enfrenta grandes desafios para viver dessa maneira atualmente. Quando 

olhamos a nossa volta, percebemos que o mundo tem gostos e opiniões que em nada 

combinam com aquilo que é a vontade de Deus para nós. Não bastasse isso, a verdade é 

que, em alguns momentos, nós mesmos também parecemos estar influenciados por este 

mundo. É preciso entender que cada geração tem suas características, boas e ruins, e a 

família de Deus precisou aprender a lidar com isso ao longo da história. Especialmente 

porque o chamado de Deus é para que sejamos luz no tempo em que vivemos. O Senhor 

não quer nos tirar da pós-modernidade agora, pois esse é o tempo em que temos a missão 

de viver, como família, para a glória de Deus.  

 

Por que estudar a pós-modernidade? 

Entender a pós-modernidade é basicamente compreender melhor como as pessoas pensam 

hoje em dia e porque pensam assim.  

Essa percepção vai nos abençoar de duas formas principais: 

 

1. Autoavaliação: O que existe em mim e em minha família, de bom e de ruim, que é 

fruto da pós-modernidade? Essa autoavaliação deve responder essa pergunta e buscar a 

orientação de Deus para correção ou aceitação.  

 

2. Compreensão do outro: Como posso amar as pessoas que são influenciadas pela pós-

modernidade? A compreensão do outro nos ajuda a entender como servir melhor as pessoas 

e as famílias do nosso tempo. 

 

O que é a pós-modernidade? 

Vamos resumir a pós-modernidade em três características principais: 

 

1. Busca do Prazer: Para a nossa geração, viver é sentir prazer e emoções fortes. Ela 

acredita que sentir é mais importante do que saber, e por isso se entrega a prazeres e 

experiências intensas e algumas vezes até inconsequentes.  

 

2. Falsa Verdade: O homem dos nossos dias acha muito difícil acreditar em algo com 

convicção. Então, para ele, o importante não é se aquilo que ele acredita é real, mas se ele 

se sente bem em acreditar naquilo. 

 

3. Falsa identidade: As pessoas não acham que quem define a sua identidade é você. A 

sua própria vontade de ser algo já é suficiente para que você seja aquilo. 



 

Como a pós-modernidade afeta a família? 

Como você pode ver, essas características vão contra aquilo que a Bíblia ensina. Assim, 

podemos separar em três principais consequências da pós-modernidade para as famílias 

(lembrando que isso pode ser uma inclinação do seu coração também): 

 

1. Crise da satisfação pessoal: Querer ser satisfeito pelos outros em todas as nossas 

vontades. Não saber ouvir o contraditório, não saber renunciar a si para abençoar o outro etc. 

 

2. Crise da Identidade: A dificuldade de entender que existe um padrão de Deus para 

ser homem, mulher, esposo, esposa, pai, mãe, filho e filha. Os membros da família não 

conseguem saber com clareza quem eles são no lar e como deveriam se comportar. Isso traz 

problemas como por exemplo o de pais que não conseguem ter autoridade, ou não 

conseguem educar em amor. Outro problema é o de filhos que não aceitam a correção dos 

pais. Ainda muitos outros problemas como o de homens que gostariam de ser mulheres e 

mulheres que gostariam de ser homens.  

 

3. Crise da verdade: A dificuldade de confiar na Bíblia como palavra de Deus para nossa 

vida. Muitas famílias são estruturadas sem considerar o que a palavra de Deus orienta sobre 

cada aspecto da vida. Algumas vezes confiando apenas no que outros canais de informação 

comunicam ou apenas no que sentem de seus corações.  

 

Como a palavra de Deus nos orienta sobre essas 3 crises? 

Somos orientados por essas três verdades reveladas na escritura: 

 

1. Somos criados e restaurados por Cristo 

 Apenas Deus pode nos dizer quem somos porque ele nos criou. Uma vez fora dos 

caminhos de Deus, só Jesus pode nos restaurar, salvar e santificar como família. Ele mostra a 

nossa identidade e nos capacita a voltar para ela (Colossenses 1.15-20).  

 

2. O Serviço e a Alegria em Deus 

Fomos feitos para sentirmos prazer na vida, mas nossa alegria deve estar associada a amar 

a Deus e amar ao próximo. Vivamos intensamente a alegria de amar, e não apenas a busca 

de um prazer vazio e idólatra (João 13.34; Efésios 5.21-69). 

 

3. Confiança na Palavra de Deus  

Sim, existem verdades absolutas nas quais você pode e deve confiar. Muitas verdades estão 

na própria criação e a ciência nos ajuda a conhecer essas verdades. Mas o que orienta toda a 

verdade da nossa vida vem a palavra de Deus. Nossa vida será cheia de verdadeiro sentido e 

confiança quando aprendermos amar o livro de Deus (João 8.31-32; João 17.17). 
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