
DESAFIOS DO MUNDO PÓS-MODERNO 

Romanos 12.1-2 

 

INTRODUÇÃO  

Vivemos dias difíceis (2 Tm 3.1). Há muitos desafios a serem enfrentados pelos cristãos 
na busca de uma vida segundo a Palavra de Deus. São desafios que precisam ser 
enfrentados também pela igreja no cumprimento de sua missão. 

 

I. QUESTÕES QUE DESAFIAM OS CRISTÃOS 

1. A secularização  
Secularização é a tendência de se deslocar o “sagrado”, ou seja Deus, do centro da 

existência humana. Secularização não é um pensamento que se preocupa ou luta para 
provar a não existência de Deus. Esta tendência apenas não leva Deus em consideração, 
deixa-o de lado, no que se refere à vivência diária. 

Assim sendo, é comum encontrarmos a maioria das pessoas hoje em dia envolvidas com 
alguma forma de experiência religiosa que não influencia sua conduta moral, familiar, ética, 
etc. Porque estas áreas são áreas da vida privada, nada tendo a ver com Deus. A tarefa da 
religião, ou seja, do “sagrado”, é cuidar do espírito e nada mais. 

 
2. O pragmatismo 

O pragmatismo é a filosofia mais conhecida e praticada. Está presente na política, na 
economia e na religião. Uma pessoa pragmática não está interessada na verdade, mas em 
resultados. Ela não se preocupa com princípios, mas com vantagens. Não está 
comprometida com os valores eternos, mas com as conveniências imediatas. O 
pragmatismo abre o caminho para o relativismo moral. Incentiva a decadência dos valores 
absolutos. 

No pragmatismo, o que importa é a funcionalidade. O correto é aquilo que funciona ou 
satisfaz, substituindo-se assim o valor intrínseco pela eficácia; ou seja, se funciona tem 
valor.  

No pragmatismo, os fins justificarão os meios, pois o que vale, ao final, é o resultado 
favorável a quem pretendeu tal ação. Não há preocupação com o que é certo, mas com 
aquilo que dá certo. 

O pragmatismo gera em nossa sociedade o ativismo. O homem moderno é orientado 
para ação; ele não tem mais tempo para pensar, meditar, contemplar. Ele precisa fazer. 

Logo, não há motivação para desenvolver relacionamentos profundos e duradouros, uma 
vez que a maioria das nossas relações estão firmadas em função do que vamos, ou 
podemos, realizar juntos. Se, porventura, alguém com quem nos relacionamos se torna uma 
ameaça ou empecilho às nossas realizações, o mais lógico a fazer, segundo a filosofia 
pragmatista, é descartá-lo. 

 
3. O hedonismo  
O hedonismo é a filosofia do prazer. Para os hedonistas, o prazer é a principal motivação 

do homem. Se algo faz você sofrer e você não deseja sofrer, abandone o que traz 
sofrimento a você. Esta tendência tem gerado duas posturas em nossa sociedade: a 
primeira é a do utilitarismo, que, a grosso modo, ensina que uma ação é certa quando 
promove (ou pelo menos pretende promover) a maior felicidade do maior número possível 
de pessoas. Portanto, a ética hedonista é utilitarista, porque leva em consideração se tal 
conduta será útil ou não a quem a prática. A segunda é a erotização. O sexo, como forma 
de mercado e utopia, tem sido altamente explorado no nosso meio. 

 
 
 



4. O consumismo  
A sociedade moderna reflete os seus valores através da ênfase no ter ao invés de no 

ser. As pessoas valem pelo que possuem, não pelo que são; ou melhor, elas passam a ser 
justamente pelo que têm. Uma versão religiosa para esta mentalidade é a “Teologia da 
Prosperidade”, uma tendência presente entre vários segmentos da Igreja Evangélica e 
também no chamado “Movimento Carismático” da Igreja Católica Romana. 

O Dr. Erick Fromm (1900-1980) define bem esta mentalidade: 
“A diferença entre ter e ser é (...) uma diferença entre uma sociedade centrada em torno 

de pessoas e outra centrada em torno das coisas. A orientação no sentido do ter é 
característica da sociedade industrial ocidental, na qual a avidez por dinheiro, fama e poder, 
tornou-se o tema dominante da vida. Consumir é uma forma de ter, e talvez a mais 
importante da atual sociedade abastada industrial. Consumir apresenta qualidades 
ambíguas: alivia ansiedade, porque o que se tem não pode ser tirado; mas exige que se 
consuma cada vez mais, porque o consumo anterior logo perde a sua característica de 
satisfazer. Os consumidores modernos podem identificar-se pela fórmula: eu sou = o que 
tenho e o que consumo.” (FROMM, E. Ter ou Ser? Rio de Janeiro: Zahar, 3a. ed. 1980, pp. 
38-39,45). 

Diria que esta mentalidade contribui para a formação de um estilo de vida estressante, 
uma vez que impõe, por um lado, a pressão de sempre se adquirir mais e, por outro, a 
tensão de se perder as condições para se adquirir mais. 

 
5. O pluralismo 
O pluralismo é a corrente de pensamento que, preponderantemente, defende a tese de 

não existir uma verdade, mas muitas verdades, capazes de viver juntas. No pluralismo a 
verdade é relativa, sendo a experiência pessoal o critério usado para se avaliar a validez 
dos valores ensinados e transmitidos. 

Devido à mentalidade pluralista é que os evangélicos têm sido bem aceitos por nossa 
sociedade, pois os absolutos apregoados pelos mesmos são considerados, simplesmente, 
mais uma verdade entre tantas outras e deve ser respeitada. Mas a tentativa de firmar a 
verdade cristã como verdade absoluta, é imediatamente rechaçada, e tal atitude 
considerada uma arrogância abusiva. 

 
6. O sincretismo  
Sincretismo é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas com reinterpretação de seus 

elementos. O sincretismo tende a ser panteísta, porque defende que as religiões têm 
sempre princípios básicos comuns, como a fraternidade, a paz e o amor. Há sempre um 
ecumenismo nas propostas religiosas. 

O nosso querido Brasil é um canteiro fértil onde floresce o sincretismo religioso, um 
misticismo pagão, uma feira de crenças. 

Os crentes podem estar alimentando crendices que não têm qualquer fundamento na 
Palavra de Deus. É essa história de crer no que “funciona” ou no que “eu experimentei”, 
além do infame “todo mundo faz assim”. 

Florescem as igrejas que adotam expedientes místicos como a unção de objetos e o uso 
do copo d’água em cima do televisor, descambando para um sincretismo sem fronteiras. 
Essas práticas são ferramentas pragmáticas para atrair os incautos e mantê-los na 
ignorância. É preciso romper com essas práticas pagãs. É preciso restaurar o altar do 
Senhor que está em ruínas. É preciso fazer uma limpeza na casa de Deus. É preciso uma 
nova reforma! 

 

II. O MODO CRISTÃO DE PENSAR E VIVER (RM 12.1-2) 

O capítulo 12 de Romanos inicia a seção prática da carta, na qual o apóstolo Paulo aplica 
todo o ensino exposto nos capítulos anteriores. A ideia de Paulo é abordar o modo de 
pensar, ser e viver do crente, genuinamente transformado pela graça de Deus, em Cristo 



Jesus.  
Paulo incentivou seus leitores a responderem à bondade de Deus com uma consagração 

total a Cristo.  
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. As doutrinas da graça ensinadas 

nos capítulos 3-11 devem levar a uma vida motivada pela gratidão, e não pela arrogância. 
Este apelo se liga à porção precedente da epístola através de um conectivo lógico e 
significativo: “pois” “rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus”, retrocedem às 
afirmações de que os crentes foram justificados pela fé em Cristo, o Filho, que estão sendo 
santificados pelo poder do Espírito Santo, e que haverão de ser glorificados na qualidade 
de herdeiros de Deus, o Pai. Em vista de tais misericórdias surge o apelo à consagração. 
Não servirmos a Deus para ganhar-lhe o favor mas uma vez que temos recebido, nós o 
servimos em gratidão e afeto.  

Há três mandamentos aqui: 1) oferecer-se em sacrifício vivo; 2) não se amoldar ao 
padrão do mundo; 3) transformar-se pela renovação da mente. Se fizermos essas três 
coisas, saberemos discernir a vontade de Deus. É assim que funciona a vida cristão. Não 
há atalhos. Não receberemos mensagens secretas dizendo faça isso ou faça aquilo. Deus 
quer que nos ofereçamos a ele, que nos afastemos do mundo e que sejamos 
transformados. Teremos, então, algo melhor do que revelações especiais e palavras sobre 
o futuro: teremos sabedoria.  

 
1. Oferecer-se em sacrifício vivo  
Nosso corpo, e, assim também, nossa alma, de que o corpo é agente e instrumento, 

deve ser oferecido a Deus de uma vez para sempre. Este sacrifício é descrito como “vivo”, 
em contraste com os sacrifícios antigos de animais cuja vida era tirada antes de ser a 
oferenda apresentada sobre o altar; mais, nosso corpo e espírito devem ser animados pela 
nova vida que resulta da fé em Cristo. Este sacrifício é “santo”, isto é, consagrado, 
separado do pecado e reservado para o serviço de Deus. É “agradável a Deus”, como o 
ascender em sua presença da oferta “aromática” de outrora. Esse sacrifício é descrito como 
sendo a suprema expressão do serviço religioso; é “espiritual” em contraste com as 
oferendas que eram simplesmente materiais e físicas; é em última análise, esse ato de 
consagração constitui a mais sublime das liturgias.  

Nosso corpo é de Deus, foi criado por Deus e redimido por Deus, para sua glória. Nosso 
corpo é templo do Espírito Santo (1 Co 3.16-17). Nosso corpo foi comprado pelo sangue de 
Cristo (1 Co 6.19-20). Nosso corpo deve ser oferecido ao Senhor. Nosso corpo deve 
glorificar a Deus. Nosso corpo é um sacrifício que deve ser colocado no altar de Deus. 
Devemos viver no Espírito, ser guiados pelo Espírito e viver em santidade, para o louvor da 
glória de Deus. 

Não somos um sacrifício morto, mas vivo; não um sacrifício contaminado, mas puro; não 
um sacrifício imperfeito, mas agradável a Deus.  

Debaixo da graça de Deus e da ação do Espírito Santo, devemos entregar nossa vida 
cotidiana – dormir, comer, trabalhar, passear – a Deus como se fosse uma oferta.  

 
2. Não se amoldar ao padrão do mundo 

“E não vos conformeis com este século”. A palavra “século” aqui significa o estilo de vida 
do mundo, a filosofia que está por trás da atitude, do comportamento e das ações das 
pessoas que não conhecem a Deus. A frase, “este século” ou “era”, expressa a esfera ou 
tipo de vida de que Deus está excluído, o espírito da qual é o egoísmo, cujo príncipe é 
Satanás. Aquele que pertence a Deus não deve ser dirigido por preceitos mundanos, por 
motivos egoístas, por impulsos pecaminosos. 

O mundo tem uma forma. Essa forma é bem larga e espaçosa. Cabe dentro dessa forma 
toda sorte de pensamentos e filosofias. O mundo não tem uma ética absoluta. Tudo é 
relativo, tudo é permitido, tudo é aceitável. Cada um deve viver de acordo com os seus 
desejos. O apóstolo Paulo diz que não podemos nos conformar com isso. Não podemos 



colocar o nosso pé nessa forma. O cristão precisa ser diferente. Ele não pode se amoldar. 
Não pode ser influenciado e dominado pela filosofia do mundo. O cristão deve, pelo 
contrário, ser uma pessoa inconformada com o relativismo moral deste século. Deve dizer 
não ao estilo de vida e aos valores relativos que a sociedade sem Deus ensina. O cristão é 
diferente e tem coragem de assumir isso. O cristão não se corrompe diante das vantagens 
imediatas. Ele se posiciona contra as estruturas pecaminosas, resiste com determinação a 
toda a avalanche de impureza que os meios de comunicação despejam na mente das 
pessoas, seduzindo-as para uma vida sem freios e sem absolutos. O cristão é sal que inibe 
a podridão, é luz que denuncia as trevas, é um inconformado com as conformações deste 
mundo sem Deus.  

 
3. Transformar-se pela renovação da mente 
Transformai-vos. O vocábulo metamorfose é uma transliteração do grego 

metamorpheo, traduzido para o português como “transfigurar-se” nas narrativas da 
transfiguração (Mt 17.2; Mc 9.2). O único outro lugar onde aparece no Novo Testamento é 
2 Coríntios 3.18, referindo-se aos crentes “transformados” na imagem do Filho “de glória 
em glória”, pela operação do “Senhor, o Espírito”. 

Em Romanos 12.2 – o verbo metamorpheo (transformar) está no presente imperativo 
passivo – “mas sede transformados em sua natureza mais interior”.  

O supremo propósito de tal metamorfose ou transfiguração moral e espiritual é que o 
crente pode “experimentar”, ou descobrir pela experiência pessoal prática, que é a vontade 
de Deus, isto é, que é em si mesmo “bom”, que é “agradável” a Deus, que é eticamente 
completo e “perfeito”. 

Não basta ser uma pessoa inconformada. É preciso ser um agende transformação. Mas 
somente uma pessoa transformada pode ser um instrumento de transformação. O cristão 
tem uma mente nova, a mente de Cristo (1 Co 2.16). Sua vida é regida não pela ética 
situacional pregada pelo mundo, mas pela infalível Palavra de Deus. O cristão está 
fundamentado na verdade eterna de Deus. Ele tem um modelo que é imutável, Jesus (Hb 
13.8). Ele não está jogando de um lado para o outro ao sabor das ondas impetuosas das 
paixões carnais, mas encontra-se numa escalada de transformação, de glória em glória, na 
imagem de Cristo (Rm 8.29; 2 Co 3.18). Sua mente não é um poço de águas turvas e 
poluídas pelo pecado, mas um depósito da verdade transformadora de Deus. 

 

CONCLUSÃO 

As Escrituras Sagradas nos mostram que o cristianismo é a única religião verdadeira 
que conduz o pecador a Deus de forma correta. Por quê? Porque somente Jesus Cristo é 
“o caminho, e a verdade, e a vida” (Jo 14.6). Assim, diante dos problemas do secularismo, 
do pragmatismo, do hedonismo, do consumismo, do pluralismo e do sincretismo, tão 
presentes em nosso tempo, a Palavra de Deus é a bússola que aponta sempre a direção 
certa. Ela apresenta as instruções sobre como lidar com essas questões tão desafiadoras. 
É necessário cuidar diariamente para que a mente esteja transformada conforme o padrão 
das Escrituras, pois somente assim seremos embaixadores em nome de Deus (2 Co 5.18-
20). 

O cristão que apresenta seu corpo no altar da consagração a Deus, que não se conforma 
com o mundo e é agente de transformação no mundo experimenta, a boa, perfeita e 
agradável vontade de Deus! 

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 02/07/2017, na Primeira 

Igreja Presbiteriana de Indaiatuba. 
  

 


