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TECNÓPOLE
Progresso Adventista Num Mundo em Transformação

Gottfried Oosterwal

V

ivemos num mundo que está
experimentando aceleradas
transformações. Os últimos 200
anos - durante os quais o Protestantismo e o Adventismo do
Sétimo Dia estabeleceram suas
missões - caracterizaram-se pelo predomínio global dos países
ocidentais, por Uma economia
agrária e pela fé religiosa. Tudo
isso está se alterando. O próprio
termo missão está sendo visto
por muitos como um ranço da já
superada época colonial.
Neste artigo consideraremos
os desafios à missão adventista
que estão sendo produzidos pelas
dramáticas mudanças que hoje
vivemos: de um estilo de vida
orientado para a comunidade local, com suas feições rurais, seus
valores e tradições religiosas, para nosso atual sistema social: urbano, secular, dominado pela ciência e tecnologia.
Que significam estes desafios
para a nossa igreja em termos
gerais, e particularmente para os
profissionais e estudantes universitários adventistas?

Três Estágios no
Desenvolvimento do
Pensamento Humano
As transformações básicas que
hoje vivencia nossa sociedade,
encontram suas raízes num modo de pensar radicalmente novo,
..0 qual influi sobre nossas atitudes, valores e estilo de vida. A
compreensão desta nova realida;.
de do pensamento é essencial para que seja eficaz o evangelismo
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na moderna tecnópole. O filósofo cristão, Cornelius Van Peursen, num artigo fascinante, delineia três estágios históricos no
desenvolvimento de nossa atual
maneira de pensar. 1
O primeiro estágio é identificado por Van Peursen como o Período do Mito, no qual os seres
humanos vêem-se a si próprios
como parte integral do mundo.
Tudo o que neste exi~te - animais, pessoas, as forças da natureza - forma parte de um siste. ma coerente, que obtém seu significado e identidade da crença
em um poder ou poderes que são
a fonte de todo conhecimento e
existência. Esta compreensão religiosa dos seres humanos e de
seu ambiente encontra a mais vigorosa expressão nos mitos, e estes manifestam-se através de rituais.
O segundo estágio de Van
Peursen é o Período Ontológico.
Neste, as pessoas adquirem
maior controle sobre seu próprio
ambiente, via compreensão mais
racional do mesmo. Isto coloca o
ser humano numa posição de relacionamento diferente com aquilo que o cerca. A visão comum da
ordem cósmica nesse período, é
a de uma escada. No topo da escada encontram-se os seres celestiais, que obedecem determinada
ordem hierárquica, com Deus no
mais alto ponto. As coisas materiais da vida situam-se no degrau
inferior da escada. No meio da
mesma acha-se a humanidade, o
que indica sua dependência em
relação ao mundo dos seres celestiais acima, e seu controle sobre
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o mundo material, abaixo. Embora o ser humano e suas obras sejam claramente .diferenciados
diante de outras realidades - e
este é um passo-chave no proces. so de secularização - os humanos continuam ainda a representar parte de um cosmo coerente,
o que lhes provê um sentimento
de segurança e identidade, e uma
clara perspectiva para (j uso de
sua capacidade de raciocínio.
Nesta ordem hierárquica cada
elemento ocupa o lugar que lhe
foi designado por Deus. .
Tudo isso desaparece no terceiro estágio, que agora estamos começando: o Estágio Funcional.
Nesta nova era desmantela-se todo o arcabouço da compreensão
totalizadora da vida, característica do estágio anterior. O mundo vem sendo compartimentalizado em miríades de partes, de
acordo com o seu papel e função.
Religião, caso persista de alguma
forma, é algo a ser relegado a
apenas um dos compartimentos,
com suas funções especializadas.
Ela não mais representa o centro
da vida, o cimento unificador de
todas as coisas, a base de todo
pensamento e comportamento
humanos, tal como no primeiro
estágio~ Tampouco prossegue ela
sendo o fator integrativo e controladorque representou o significado da existência humana no
segundo período. A crescente capacidade das pessoas em compreender e controlar seu ambiente sem valer-se do sobrenatural,
levou-as a crer que elas s~o os
verdadeiros dirigentes de seu
próprio habitat. Não mais neces-

sitam de outra fonte de poder.
Efetivamente, os indivíduos passaram a questionar seriamente a
existência de qualquer outra realidade que não aquela naturalmente perceptível.
A secularização, portanto, re.presenta o processo pelo qual o
ser humano perde o senso de estar vivendo num mundo coerente, que pode ser compreendido
mediante a razão humana, embebida na - e informada pela - fé
e ritual religiosos. Os passos que
constituíram este processo podem ser assim resumidos: no Período do Mito, a questão primordial era que ezistia algo como
fonte e móvel propulsor de tudo
aquilo que existe. No Período Ontológico, a questão deslocara-se
para o que constituía esta outra
realidade, com o que ela se assemelharia. No Período Funcional,
a questão básica é: "Isto funciona?" ou, ainda: "De que modo isto funciona?"
Consideremos, por exemplo, o
conceito de verdade, tão fundamental no pensamento e missão
do adventismo. Durante o Período Ontológico, ao longo do qual
surgiu a Igreja Adventista, considerava-se como verdade aquilo
que se harmonizava com o sistema de pensamento então vigente. Os adventistas compartilhavam com outras igrejas cristãs
certas convicções acerca de Deus,
de Jesus Cristo e das Escrituras
Sagradas. Sobre esta base nossos
pregadores estavam habilitados a
demonstrar a veracidade de nossas crenças distintivas, tais como
o verdadeiro sábado, o santuário
celestial ou o estado dos mortos.
Semelhante abordagem jaz ainda
hoje no coração de muitos esforços evangelísticos empreendidos
pela igreja.
Para os modernos seres humanos, contudo, verdade é uma experiência, e não uma abstração
racionaI. E algo em que podemos
confiar pelo fato de que funciona.
Levar as pessoas a aceitar, e até
mesmo a ouvir, as verdades bíblicas neste Período Funcional, de:pende de nossa habilidade em demonstrar as diferenças - para
melhor - que tais verdades pro-

duzem no viver diário dos seres
humanos, na rotina do trabalho
mecanizado, ou no vácuo de sentido que se verifica em nossa
existência secularizada. O mesmo
aplica-se às noções de Deus, Jesus Cristo, igreja e salvação que
desejamos comunicar. Estas deveriam tornar-se palavras funcionais no evangelismo adventista,
corporificadas na experiência cotidiana de cada membro da igreja. Neste Período Funcional o
evangelho não será apresentado
principalmente por meio de argumentos racionais expostos por especialistas, senão mediante o testemunho convincente da vida e
das palavras de cada crente para quem Deus e o evangelho
constituem realidades funcionais.
Porventura não é isto que nos
ensina a Bíblia? Nas Escrituras
a palavra 'Verdade refere-se sobretudo àquilo em que se pode
confiar, e não tanto àquilo que
pode ser racionalmente compreendido. E uma relação da qual
o ser humano participa, e não
meramente uma proposição que
pode ser captada pela mente. No
Período Ontológico, Deus era visto principalmente em Seus atributos. Os debates em torno destas "verdades" eram intermináveis. No Período Funcional, tais
proposições racionais perderam
muito de seu impacto. Para nossos contemporâneos Deus Se torna conhecido através de um encontro pessoal - não por meio
daquilo que Ele é, mas através
daquilo que Ele faz e do modo como age.
A natureza pragmática e funcional do pensamento do século
20 adapta-se bastante bem à revelação bíblica. Os cristãos que
mantêm a atitude correspondente ao Período Ontológico vêem-se
confrontados com a árdua tarefa
de aprender a ler a Bíblia sem as
lentes racionalistas às quais estão
habituados, e que no passado proviam a estrutura básica através
da qual compreendiam as coisas.
Nossa aproximação à mentalidade funcional de nossos dias deve
basear-se na compreensão do
evangelho eterno como sendo
uma relação. pessoal com Deus,
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como uma realidade funcionaI e
viva que nossos contemporâneos
possam ver e aceitar.
Da Tribo à Vila e Desta à
Tecnópole

o ensaio de Van Peursen e outros trabalhos posteriores têm
estimulado o pensamento de vários teólogos, historiadores e sociólogos cristãos, levando-os a refletir sobre o significado das mudanças que ocorrem em nosso
tempo e o significado das mesmas como desafio à missão do
evangelho. Um destes pensadores é Harvey Cox, teólogo de
Harvard. Em seu poderoso livro,
"The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective" [A Cidade Secular: Secularização e Urbanização Sob a Perspectiva Teológica], 2 Cox substitui as categorias
Mítica, Ontológica e FuncionaI de
Peursen por categorias sociológicas: Tribo, Vila e Cidade.
Durante o Período da Tribo (o
Período Mítico de Van Peursen),
a vida centraliza-se na farnflia ou
na comunidade aldeã, onde as
pessoas vivem em constante relacionamento face-a-face. Em vista de sua tecnologia primitiva, as
pessoas deste período dependem
fundamentalmente dos recursos
naturais para a sobrevivência.
Como resultado, vivem em contato íntimo com seu ambiente. A
tradição é vigorosa, as relações
são pessoais, e a religião constitui o cerne e o foco da vida comunal. Ela representa a base para
o pensamento e o comportamento, encontrando-se i~separavel
mente entretecida com a conduta da comunidade. No presente,
cerca de cinco por cento da população mundial (em números aproximados, cerca de 250 milhões de
pessoas) vivem ainda exclusivamente no Período da Tribo.
Cox vê o Período da Vila (correspondente ao Estágio Ontol6gico de Peursen) como uma época de transformações fundamentais na história. Neste período, as
pessoas rompem com os laços do
parentesco tribal a fim de desen5

volver comunidades menos isoladas e mais abertas, onde crescem
as liberdades individuais, a especialização e a diferenciação, e onde predomina uma visão mais racional do mundo. Tal espécie de
sociedade emergiu pela primeira
vez nas planícies da Mesopotâmia. Caracterizou também as antigas civilizações da Índia, China,
Grécia e Roma, México, Guatemala e Peru; suas características
estendem-se ainda à vida na Europa e América do Norte até quase o final do século dezenove.
Ainda hoje, cerca de 35 a 40 por
cento da população mundial (algo em tomo de 2 bilhões de pessoas) pertencem a estas sociedades camponesas, sobretudo em
áreas da América Latina, África
e Ásia.
Dentre as características distintivas da sociedade do Período
da Vila, destacam-se sua dependência da agricultura e sua proximidade em relação à natureza.
Suas cidades são principalmente
centros de administração e comércio (cidades-mercados), inseparavelmente associados à economia agrária. A maioria destas
economias são um tanto estáticas, vinculadas à tradição e baseadas no parentesco e outras
formas fechadas de organização
social.
Düerentemente do Período da
Tribo, onde a religião ocupava o
centro do pensamento e da conduta, a religião da Era da Vila
torna-se organizada e institucionalizada. Ela se dissocia de outras esferas da vida. Desenvolvem-se as igrejas e as teologias,
e aparecem as várias classes de
especialistas religiosos (sacerdotes, ministros). Ainda assim, nestas sociedades pré-industriais,
orientadas para a comunidade e
agrárias, a religião prossegue
sendo o fator social aglutinante,
que dá significado à existência.
Tudo isto se altera radicalmente com o advento da moderna Cidade (o Período Funcional
de Van Peursen), que nós identificaremos como Tecnópole. Estimulada pelas novas descobertas
e pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, esta era
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emergiu inicialmente na Europa
e América do Norte. As mudanças trazidas à lume pela industrialização e urbanização surgiram lentamente a princípio, e depois explodiram, lançando a sociedade moderna nos braços de
vertiginosas modificações. Em
não mais que umas poucas décadas esta civilização da Tecnópole espalhou-se por todo o mundo.
Atualmente cerca de 55 a 60 por
cento da população mundial (cerca de 3 bilhões de habitantes) estão sendo fortemente afetados
por ela. Em virtude do crescente contato entre as nações e a rápida industrialização e urbanização do Terceiro Mundo, podemos
imaginar que por volta do ano
2000 aproximadamente 75 por
cento da população mundial constituirá parte da nova civilização
da Tecnópole. Isso representa,
sem dúvida, a mais poderosa força que move a história em direção ao desenvolvimento de uma
cultura global, com as pessoas
participando de uma cosmovisão
única.
Quais são algumas das características da nova cultura "tecnopolitana"? Em seu livro, Naming the
Whirlwind /Dando Nome ao Furacão/, 3 Langdon Gilkey capta o
humor dominallte em Tecnópole
a partir destas quatro facetas:
contingência, autonomia, temporalidade e relatividade. Contingência refere-se à noção segundo
a qual tudo aquilo que existe foi
causado por algum fenômeno natural anterior, não deixando assim lugar para Deus ou uma explanação religiosa das origens. O
mundo passa a ser construído pelo homem, sendo este o centro da
vida, o criador de seu próprio destino e a única norma para definir
o que é certo ou não. A humanidade é responsável unicamente
perante si mesma. Não existem
valores absolutos. Toda a vida é
temporária. Não existe o além,
nem mundo futuro, de tal modo
que o pensamento e as ações do
homem carecem de transcendência. A morte representa o fim de
tudo, e afinal de contas tudo terá
de morrer.
Ainda que esta postura seja reDIÁLOGO 1 - 1989

volucionária (e compreendê-la
significa condição sine qua non
para poder ajudar as pessoas a
ouvir o evangelho e conduzi-las a
Cristo), a maioria das pessoas da
Tecn6pole não possuem clara
consciência da mesma. Elas vivem sua cultura, mais do que
pensam a respeito dela. E o que
vivem como resultado é uma sociedade de massa, onde as pessoas se vinculam mediante conexões funcionais e contratos impessoais, em vez de simples laços
de sangue ou comunitários. A vida em Tecnópole é altamente
complexa, grandemente móvel,
especializada e sob constantes
mudanças. Ela é manipulativa,
materialista e em grande medida
orientada para o eu e o sucesso.
Para viver em tal mundo a pessoa não pode deixar-se subjugar
pela tradição ou guiar-se por valores religiosos absolutos. A pessoa deve ser pragmática e individualista. Em tal civilização, a
religião e a igreja, tal como hoje
as conhecemos, deixam de exercer influência. A teologia tornase obsoleta, e os papéis tradicionalmente desempenhados pelo
ministro ou sacerdote, passam
agora às mãos do especialista:
conselheiros matrimoniais, educadores na área de saúde, sociólogos e psicoterapeutas. Esta
mudança parece irreversível. Como resultado, a religião institucional, como fator modelador da
vida humana, prosseguirá em declínio. Os valores humanos esvaziam-se de sua santidade, a fé sofre erosão e as instituições religiosas perdem sua função e autoridade.

Igreja e Missão na
Tecnópole
Como deveríamos nós, adventistas do sétimo dia, responder a
este processo de secularização?
Devemos reconhecer que ele se
encontra nas mãos de Deus. O
Senhor está conduzindo a história humana ao :fim por Ele pretendido. Estas mudanças constituem parte da grande controvérsia entre Satanás e Cristo. A des-

peito de seus aspectos demoníacos, o processo revela igualmente elementos positivos. Ele libera as pessoas do controle de sistemas de pensamento que até
agora as impediram de ouvir o
evangelho. Mais que isto, a forma funcional de pensamento que
é desenvolvido pelas pessoas da
Tecnópole, em muitos aspectos
está mais próxima da revelação
bíblica concernente à vida e à
verdade, do que a abordagem racionalista do Período Ontológico.
Tudo isto abre as portas a novas
possibilidades para ~s missões e
o evangelismo efetivo. Disto são
abundantes as evidências - dentre as quais o renovado interesse
pela leitura da Bíblia na secularizada Europa, o surgimento de
movimentos populares em direção a Cristo em grande número
de sociedades agrárias e o aparecimento de muitos movimentos
messiânicos.
Não podemos negar, todavia,
de que Tecnópole apresenta muitas dificuldades à religião. Dos
tempos bíblicos até o presente, a
religião e a fé têm estado intimamente vinculadas à economia
agrária, ao estilo rural de vida e
pensamento e, especialmente, à
existência em comunidades de pequeno tamanho, onde os relacionamentos são pessoais, a orientação é grupal e existem normas
morais. A alteração fundamental
que estamos presenciando - de
um estilo de vida comunitário para o de uma sociedade diversificada - despoja a religião de seu
contexto e função básicos. A
ameaça à religião na Tecnópole,
portanto, não advém primariamente do ateísmo agressivo, mas
da própria sociedade, com suas
atitudes e pressuposições subjacentes. Algumas das tendências
recentes dentro da Igreja Adventista atestam muito bem esta realidade. Contudo, Deus não abandonou este mundo à sua pr6pria
sorte. Tecn6ROle é sem dúvida o
Seu mundo. E Seu desejo que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento do evangelho (veja I Timóteo 2:4).
Como deveremos responder a
esta nova situação? Reconhecen-

do a realidade deste processo de
secularização, suas conseqüências sobre a vida e o pensamento
do homem, reflexionando quanto a seu significado à luz da Palavra de Deus. O processo possui
tanto dimensões positivas quanto negativas, demoníacas e divinas. Constitui parte da grande
controvérsia através da qual
Deus está conduzindo a história
a seu final. Cristo convida Sua
igreja a restaurar o Seu reino
nesta geração. Isto demanda
uma resposta de pleno coração de
nossa parte, a renovação de nossa fé e comprometimento, bem
como uma nova forma de missão,
que se caracterize por levar em
conta os recentes acontecimentos
e suas conseqüências.
A nova missão na Tecn6pole
deverá possuir as seguintes características: em primeiro lugar,
a igreja terá de aprender a identificar-se com a cultura de Tecn6pole, tal como teve de fazê-lo em
seu passado desenvolvimento
missionário mundial. Nosso grande modelo é o próprio Senhor Jesus, que em todas as coisas tornou-Se semelhante às pessoas
que veio resgatar. O mesmo fez
o ap6stolo Paulo, cujo conselho
foi que nos tornássemos urbanizados face aos habitantes urbanos, de modo a salvar para Cristo o maior número deles (veja I
Coríntios 9:19 a 23). Esta representa, provavelmente, a parcela
mais difícil de nossa missão na
Tecn6pole, uma vez que muitos
adventistas têm considerado a cidade como símbolo do mal e têm
insistido em que devemos separar-nos dela.
Em segundo lugar, a igreja deverá identificar-se com as necessidades das pessoas que vivem na
Tecn6pole, e assim proclamar o
evangelho de uma forma que se
relacione com as necessidades do
povo. Dentre tais necessidades
podemos citar a busca de relacionamentos pessoais e comunitários, o sentimento de certeza e
segurança, valores básicos para
o norteamento da conduta humana, senso de dignidade, a experiência da salvação, esperança
quanto ao futuro, a certeza de
DIÁLOGO 1 - 1989

paz, justiça e liberdade, aceitação
social e trabalho significativo.
Em terceiro lugar, a igreja deverá reconhecer que Tecn6pole
não é um todo monolítico, senão
um colorido mosaico de pessoas.
Nenhuma forma padronizada de
evangelismo será capaz de atingir todas elas. Em nossa sociedade diferenciada e pluralista, a missão também deverá ser multidimensional e diversa. Portanto, o
evangelismo deverá ser tanto público quanto pessoal, e endereçado às necessidades humanas. Para os profissionais e universitários
adventistas, isto abre muitas possibilidades de alcance pessoal face a seus colegas que operam na
cultura "tecnopolitana".
Finalmente, a igreja - todos
n6s - deve implementar consistentemente a idéia de que missão
é trabalho leigo, empreendido
através dos dons particulares que
Deus outorgou a todos os crentes, e de modo particular no contexto da vida diária do crente individual.
Talvez demore algum tempo
até que esta missão na Tecn6pole alcance plena maturidade.
Afortunadamente, vários líderes
eclesiásticos, em diversas partes
do mundo, estão desenvolvendo
estratégias em resposta a este
novo desafio vivido pela missão
adventista. Nossa lealdade à
mensagem que nos foi confiada
como igreja, requer que estejamos plenamente abertos à direção do Espírito Santo e ansiosos
por prestar-Lhe obediência enquanto Ele nos estiver conduzindo nesta fase crucial da missão
divina aqui na Terra.
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