MUNDO RURAL X MUNDO URBANO
I.

Características do Mundo Urbano

1. Conceito de rural e urbano: não geográfico/territorial, mas cultural
2. Mosaico/caleidoscópio de realidades justapostas, mas não integradas
(econômicas, sociais, culturais, políticas...)
3. As tribos urbanos (gueto x comunidade)
4. Areópago: pluralismo e diversidade cultural e religioso
5. Polifonia: linguagens e significações distintas
6. A multidão solitária, deserto moderno: anomia e anonimato
7. Sociedade do Espetáculo (pessoa x personagem)
8. Cidade monumento e cidade industrial (chaminés)
9. Atomização: multi x interculturalismo
10. Migração e outros fatores (cultura do século XXI)
11. Notícia urbana (sensação, emoção, espetáculo)
diferente de notícia evangélica (interpelação, chamado, conversão)
12. Combinação de secularismo com religiosidades exóticas e plurais

II. Mundo Rural

Mundo Urbano

1. Sociedade estática, hierarquizada
2. Sociedade fechada e dogmática
3. Tempo da natureza, das estações
4. Laços primários, de parentesco
5. As pessoas nascem “revestidas”
6. A proteção da rede de parentesco
7. O nome, a posição social
8. Pessoa, família
9. Liberdade vigiada
10. Materialidade da vida (véu sagrado)
11. Deus Providência

Sociedade dinâmica, livre
Sociedade aberta e inclusiva
Tempo das máquinas, do relógio
Laços secundários e virtuais
As pessoas nascem nuas
A multidão solitária, atomização
A anomia, o anonimato
Personagem (função, papel)
Liberdade ambígua
Materialidade da vida (escancarada)
Onde está Deus? Golpe na fé

III. Em termos religiosos
1. Igreja como “supermercado”
2. Religião como herança, tradição
3. Religião de família
4. Os cristãos “fiéis”
5. Vinculação à instituição
6. Uniformidade cultural e religiosa
7. “Nasci católica e vou morrer católica”
8. Deus conhecido, providência
9. Estrutura eclesial “feudal”
10. Status e pressão social
11. Tradição e fidelidade
12. Fé familiar e comunitária

Surgimentos dos “botecos”
Religião como escolha, opção
Religião individual, interiorizada
Os cristãos “consumidores”
Vinculação a interesses imediatos
Pluralismo cultural e religioso
Trânsito, bricolagem, esoterismo
Areópago: Deus desconhecido
Rever a estrutura eclesial
Liberdade de decisão
Trânsito/ Bricolagem / “Self-Service”
Privatização, interiorização da fé

