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Pressão sobre os fundamentos 
Salmos 11.3



Assunto: 
Três tendências conduzem ao “deslizamento de terra” 

da cultura: [1] rejeição deliberada e sistemática do lugar 
fundamental das raízes judaicas e cristãs da sociedade; 
[2] a liquefação de tudo; e [3] a nova Babel: a formação 
de uma nova humanidade e um novo mundo sem Deus.



• A percepção de uma cultura em processo de 
deslizamento — [e.g., as tragédias de Mariana e 
Brumadinho]


• Uma das razões para o efeito desse deslizamento é 
entender que, na era global, todos os problemas têm 
explicações de múltiplas causas


• Dito popular: “tudo está interligado e ninguém está no 
comando”



Os fundamentos estão sob pressão (Sl 11.3)

Desgaste cultural

Desintegração cultural

Crise de autoridade cultural

Crise de legitimidade cultural



Rejeição 
deliberada e 

sistemática das 
raízes judaicas e 
cristãs da sociedade

Tendência 1



A rejeição da fé cristã no Ocidente

Nietzsche

Bertrand Russel

Richard Dawkins

Sam Harris



–Lord James Bryce

“O Cristianismo deve ser, de fato, 
entendido como sendo a religião 

nacional, ainda que não seja 
legalmente a religião estabelecida.”

Lord James Bryce, 
Embaixador Britânico nos 

EUA (c. 1920), liberal



• A fé cristã: fundamental para a coesão social dos EUA

• Sobre este fundamento, é sustentada a delicada 

estrutura de leis, de comércio e de instituições sociais

• Bryce se preocupou com a eventual erosão do 

fundamento



• Europa, coesão, apesar da secularização coesão 
social de pequenas cidades e aldeias)


• EUA, unida pela religião



Três fatos
1. Os antigos acordos judaicos e cristãos firmados em 

aliança eram o centro da vida, mas foram violados e 
caíram por terra — a aliança está quebrada 

2. Nenhum outro conjunto de ideias até agora conseguiu 
substituir essas crenças fundamentais » a cultura 
está sem centro 

3. Exacerbação da guerra cultural » rivalidade para 
substituir o centro antigo » há apenas jogos de poder



Situação
• Polarizações política, econômica, racial e cultural 

aumentando e se mostrando impossíveis de serem 
solucionadas


• Ideias fundamentais perdendo seu poder de 
persuasão


• Ideias muito liberais e antidemocráticas se 
apresentando


• Falta de líderes estadistas



• John Locke, Carta Sobre Tolerância: “A supressão de 
Deus, ainda que apenas em pensamento, dissolve 
tudo”


• Will e Ariel Durant (historiadores): “Não há um exemplo 
significativo na História, antes do nosso tempo, de 
uma sociedade que tenha conseguido manter a vida 
moral sem a ajuda da religião”



A  liquefação de 
tudo [no centro 

do efeito do 
deslizamento]

Tendência 2



–Karl Marx, Manifesto Comunista

“Dissolvem-se todas as relações antigas e cristalizadas, com seu 
cortejo de concepções e de ideias antigas e veneradas; as relações 
recém-formadas tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo o 
que é sólido se desmancha no ar, tudo o que é sagrado é profanado, 

e o homem é, por fim, obrigado a encarar com seriedade sua real 
condição de vida e suas relações recíprocas.” 



O colapso na Civilização Ocidental

• Nietzsche, a morte de Deus  
(75 anos antes dele, Hegel)


• Ao perder Deus, o mundo ocidental perdeu sua alma e 
seu centro. Tornou-se “sem peso” — sem chão, sem 
centro, sem sentido, insignificante e imaterial, com 
uma “insustentável leveza do ser” [Kundera]



Zygmunt Bauman

• Uso da metáfora 
“líquido” — 
Modernidade líquida, 
cultura líquida, tempos 
líquidos, vida líquida, 
amor líquido


• O líquido é o estado 
entre o sólido e o gasoso



• Tudo o que é sólido derreteu-se

• Passamos do mundo fixo da tradição e da 

identidade para o mundo fluido da modernidade em 
que tudo sempre muda e nada mantém sua forma 
por muito tempo



• O avançado mundo moderno, que é líquido, com sua 
vida líquida e seus amores líquidos, é multiforme


• Sua única constante é a mudança; sua única certeza 
é a incerteza


• A vida líquida é sempre sem forma, fluida, está 
sempre escoando, gotejando e vazando — 
desconfortavelmente próxima do efeito de 
deslizamento de terra



Os três Rs tenebrosos

1. Relativização radical

2. Repertório de escolhas

3. Rapidez de mudança



–Os Guinness

“O oposto bíblico para a falta de 
peso é glória, a glória de Deus, pois 

o significado radical de glória é o 
peso e a solidez que vêm da 

realidade.”



–Os Guinness

“A visão bíblica […] fala do peso, 
da gravitas, que vem da realidade 

maior de Deus sendo Deus. […] Ele 
tem glória porque é, de modo 

fundamental e único, a ‘verdadeira 
realidade’ que é o fundamento e a 

fonte de todas as outras realidades 
em qualquer lugar.”



• A falta de peso na balança (Dn 5.27)

• Dar à luz apenas “vento” (Is 26.18)

• Ser levado pelo vento (Is 57.13)

• Quando a glória de Deus se vai, nos tornamos “leves” 

e vergonhosamente “vencíveis” — Icabô (1Sm 4.21)



A necessidade

• Avivamento! (Hc 3.2; 2.14)

• Uma nova percepção da glória de Deus (Êx 33.18) 



Uma nova 
humanidade e 

um novo mundo sem 
Deus (a atualização 
de Babel)

Tendência 3



A dinâmica da nova Babel
Evolução

Ateísmo

Novo Humanismo

Construcionismo social



O construcionismo social

• Somos moldados pelas crenças e ideias que 
compartilhamos enquanto vivemos juntos em nossas 
diferentes sociedades

• Todos participamos da construção da realidade que 

compartilhamos na nossa própria sociedade

• A realidade não nos é dada pela natureza



Judaísmo, Cristianismo Construcionismo social

Ordem de criação

Ontologia sagrada


Bem e mal

Evolução

Ontologia mítica


Ética relativa

Fatos objetivos sobre o Universo — 
Realidade

Tudo é construído pelo  
próprio Homem — a “realidade”[s]

Solidez Fluidez



Três máximas
1. Não há certezas na vida humana (nem ordem 

divinamente criada)

2. Não há regras nas relações humanas (não há Dez 

Mandamentos, Regras de Ouro, etc.)

3. Não há limites para o empreendimento humano  » 

dilemas [a] na bioética; [b] da cultura digital



Concluindo: 
As chances do super-homem e o 

fascínio sombrio



• A humanidade está apta? E se ela não estiver?

• Otimistas moderados » Humanismo redentor 

(Aurelio Peccei)

• Construcionistas sociais » Desfazer e refazer tudo » 

e ir além » a nova singularidade [novo Big Bang] — 
“todos os conceitos que dão sentido ao nosso 
mundo — eu, você, homens, mulheres, amor e ódio 
— se tornarão irrelevantes”



–Martin Heidegger

“Somente um deus pode nos salvar.” 



• E quanto a nós? 

• Primeiro, devemos esperar e observar » 
compreendendo o coração das trevas


• Segundo, não nos deixar levar pelo seu sombrio 
fascínio
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