


Características 

Altamente influente no mercado e na cultura 

Primeira geração global (Internet) 

Especializada em “remix” 

Excesso de informação 

Ansiedade crônica (Ter e gerar informação) 
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Características 

Medo de ser esquecido ou abandonado 

Pensamento e comunicação não linear 

Visão pluralista da vida (mosaico) 

Relações de curto prazo (afetivas e profissionais) 

Realistas (Ausência de utopias) 
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O que é Cultura? 

A cultura de um povo ou de uma geração                     
é o conjunto de ideias, valores e manifestações                                                                                      

que organizam e dão significado à sua vida.  

A cultura funciona como uma moldura 1 



O que é Cultura? 

A cultura de um povo ou de uma geração                     
é o conjunto de ideias, valores e manifestações                                                                                      

que organizam e dão significado à sua vida.  

A cultura pressupõe                                  
um grau de homogeneidade. 

2 



O que é Cultura? 

A cultura de um povo ou de uma geração                     
é o conjunto de ideias, valores e manifestações                                                                                      

que organizam e dão significado à sua vida.  

A cultura tolera certa diversidade 
(subculturas) 
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O que é Cultura? 

A cultura de um povo ou de uma geração                     
é o conjunto de ideias, valores e manifestações                                                                                      

que organizam e dão significado à sua vida.  

A compreensão da cultura é fundamental                               
no processo de comunicação. 
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Um Paradoxo 

Somos seres humanos 
criados à imagem e 

semelhança de Deus      
e capacitados com 

poder criativo  

Somos seres humanos 
desconectados de 
Deus e em tudo            

que criamos refletimos 
os sinais desta ruptura  



Pacto de Lausanne 

Uma vez que o homem é criatura de Deus,                                                                 
parte de sua cultura é rica em beleza e bondade.                                                          

Pelo fato de o homem ter caído,                                                                                     
toda a sua cultura (usos e costumes)                                                                            

está marcada pelo pecado                                      
e parte dela é de inspiração demoníaca. 



Nossa Relação com a Cultura 

Conectar 
  

Confrontar 
Discernir Observar 

Beleza e Bondade 

Sinais da desconexão 



John W. Stott 

A igreja de cada geração deve procurar          
traduzir a fé para o idioma contemporâneo,           

a fim de relacionar o mundo imutável                  
com o mundo em mudanças.                              

Mas a tradução é uma interpretação da mesma 
mensagem numa outra linguagem;                      

não se trata de uma nova composição . 



Em Outras Palavras 

Internet Rádio / TV 

O conteúdo de nossa mensagem                
é inegociável,                                                                  

mas os meios para comunica-la                
são variados. 

Imprensa 
Escrita 

Século XVI Século XX Século XXI 



Um Estudo de Caso 
Atenas – Século 1 



Um Estudo de Caso 
Atenas – Século 1 

Espaço de Diálogo 1 
Então o levaram a uma reunião do Areópago,                                                              
onde lhe perguntaram... 

   Atos 17:19a                                                                                               



Um Estudo de Caso 
Atenas – Século 1 

Espaço de Interesse 2 
Podemos saber que novo ensino                      
é esse que você está anunciando? 

   Atos 17:19b  



Um Estudo de Caso 
Atenas – Século 1 

Espaço de Respeito 3 
"Atenienses!                                                                                                                    
Vejo que em todos os aspectos                 
vocês são muito religiosos... 

   Atos 17:22                                                                                                



Um Estudo de Caso 
Atenas – Século 1 

Espaço de Confronto 4 
... andando pela cidade,                                                                                            
observei cuidadosamente seus objetos de culto                                                             
e encontrei até um altar com esta inscrição: 



Um Estudo de Caso 
Atenas – Século 1 

Espaço de Confronto 4 
AO DEUS DESCONHECIDO.                                                                                    
Ora, o que vocês adoram,                               
apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. 

     Atos 17:23  



Um Estudo de Caso 
Atenas – Século 1 

Espaço de Confronto 4 

Resultados 

Alguns 
zombaram... 

Outros disseram: 
Depois... 

Alguns creram, dentre eles,           
Dionísio e Dâmaris... 


