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Época de Pós-Modernismo focada no capitalismo, consumismo e sucesso a nível 
profissional. 
 O que fazemos, o sucesso que temos, os diplomas, os bens materiais vão definir quem 

somos aos olhos dos expectadores. 
 Profissionalmente exigem cada vez mais das pessoas. Sobretudo pro-actividade, 

dinamismo, imaginação, criatividade, dedicação quase total a nível de tempo e 
energias. 

 Nas relações: as pessoas procuram cada vez mais atenção por parte dos outros, 
tornam-se cada vez mais absorventes e exigentes (em contraste por outro lado com a 
atitude da relação descartável). As pessoas mais extrovertidas, activas, “barulhentas” e 
com perfil de “entretainers” naturais são os que geralmente se encontram mais 
acompanhados. 

 
Mesmo nestes tempos em que tudo acontece a uma velocidade louca, Deus mantém 
a sua mensagem e o seu propósito em passar tempo connosco: 
 Salmos 46:10 – “Aquietai-vos e sabei que Eu Sou Deus” 
 
Se lermos Salmos capítulo 56 podemos encontrar Daví, numa situação de pressão. 
Perseguido por vários inimigos e obrigado a refugiar-se e isolar-se. No fundo, no meio de 
toda a agitação e inquietações por que estava a passar, ele acabou “forçado” a ter tempo a 
sós com Deus. 
 
Somos hoje invadidos por um sem número de sentimentos que nos impedem de 
manter o foco em Deus e de manter uma relação diária saudável de comunhão e 
comunicação fluente com Ele: 
 Stress: alvos no emprego; pressões sociais; amizades destruídas; finanças (numa época 

em que o crédito se banalizou); problemas familiares; etc.) 
 Ruído – Hoje não sabemos estar em silêncio. Procuramos sempre uma atmosfera 

preenchida, talvez tenhamos medo de reflectir realmente na nossa vida mais a fundo...) 
 Ganância – muitas vezes queremos alcançar algo cegamente para nosso próprio 

proveito simplesmente. 
 Egoísmo – eu não prescindo do meu tempo, dos meus hobbies, das minhas 

necessidades fúteis, isto faz-me descartar acções de Serviço a Deus e aos outros para 
poder concretizar os meus objectivos mais egoístas. 

 
Salmos 55:22 – “Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá; nunca permitirá que 
o justo seja abalado” 
 
As pessoas ao nosso redor têm vários tipos de resposta/atitude face às exigências 
do ritmo de vida na pós-modernidade: 
 Esforçam-se ao máximo por corresponder a tudo, exigindo cada vez mais de si mesmos 

e entrando nos rituais loucos de uma vida quotidiana sujeita a esta realidade. 
 Rejeitam ou escondem-se destas exigências impostas. Formando contra-culturas, 

grupos à margem da sociedade. Pessoas contra o sistema. “Revolucionários” 
 Pessoas que se conformam/acomodam e dão o mínimo possível, contentando-se com 

os postos que ocupam e procurando fazer o mínimo por manter as suas relações 
actuais. Vivem numa rodoma. 

 



A única resposta eficaz para mantermos a nossa sanidade mental e sermos 
saudáveis espiritualmente é aquietando-nos e sabendo que ele é Deus!! 
 
Vamos analisar o que Daví disse: 
 Clama pela misericórdia de Deus e expõe o que o está a afligir – libertador (partilha 

de 1 peso) 
 Declaração de confiança em Deus – revelador 
 Tendência crescente em minimizar a importância do problema quando estamos na 

presença de Deus. 
 Declaração de uma entrega total e confiança total em Deus. 
 
Conselhos prácticos que podemos desenvolver juntos e aplicar nas nossas vidas de forma 
a ter tempos mais intensos com Deus :  
 Procurar mais tempos de silência e reflexão a sós com Deus. 
 Procurar não entrar num pró - activismo desmesurado. 
 Não abdicar do tempo a sós com Deus em prol de desenvolver outras actividades 

AINDA QUE NA IGREJA!! (não podemos servir de “copo vazio”. 
 Descansar e comer devidamente ( I Coríntios 6:19 e 20) 
 Quais são as nossas prioridades? Revisão destas. Isto provavelmente fará os nossos 

hábitos e horários mudar. Rever onde estamos a gastar o nosso tempo/dinheiro 
revelará muito acerca das nossas prioridades.  

 Procurar um amigo/amiga para prestação de contas. 
 (mais ideias?...) 
 
Eclesiastes 12:13: “De tudo o que se tem ouvido o fim é: Teme a Deus e guarda os seus 
mandamentos; porque este é o dever de todo o Homem” 
 


