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LIÇÃO #05/2022 
AS FASES DA HUMANIDADE  
 
Identifica-se Idade Antiga como o período a partir da criação da escrita. O Antigo Testamento 
mostra bem esse tempo, juntamente com tudo que acontecia pelo mundo afora até a falência do 
Império Romano (476 d.C.). Nesse período os homens tentavam cegamente encontrar Deus. 
Criavam religiões, mitologias, culturas diversas e legalizavam o Maligno, a exemplo da sociedade 
dos dias de Noé, de Sodoma e Gomorra e de todos os impérios. Quase tudo era baseado em 
misticismos, até mesmo a ciência recorria a fantasias e mistérios na tentativa de explicar a vida. 
Apenas o povo de Israel evocava e seguia o nosso Deus Eterno. Gênesis 3 a 11 | Efésios 1:3 a 14 
 
Na idade média vemos o feudalismo, vassalos, cruzadas, peste negra e o crescimento imponente 
da religião católica romana, soberana diante dos reis e da sociedade. O que os papas falavam era 
“lei divina”. Um deus criado tornou-se o senhor de tudo e de todos (teocentrismo), favorecendo 
os nobres em detrimento do povo miserável, iletrado e explorado. Mesmo as religiões orientais, 
estabelecidas fora do domínio cristianizado, viviam em torno de seus deuses. Era uma época 
ainda dominada por mistérios, mas, governada com base em incontáveis doutrinas estabelecidas 
pelas autoridades religiosas. Levítico 18: 25 a 27 | II Coríntios 4:4 
 
A idade moderna veio a partir da Revolução Francesa/Queda da Bastilha/14 julho 1789. Mas foi 
semeada por movimentos como o Renascentismo (Sec. XIV) e a Reforma Protestante (Séc. XV). 
Com Martinho Lutero, muitos resgataram o governo do Criador através de Jesus e Sua Palavra, a 
Bíblia Sagrada. O desenvolvimento econômico pessoal e social que foi gerado permitiu o 
surgimento do capitalismo, do Iluminismo (Séc. XVIII), da soberania da razão e a organização 
científica moderna. Os homens são agora o centro de tudo, não mais o Senhor. Isso é o 
Humanismo. O ser humano segue em sua independência, tentando criar um reino perfeito. 
 
Veio a revolução Industrial (Séc. XVIII) e a revolução digital dos nossos dias. A partir do final dos 
anos 80 passamos a viver o que muitos chamam de pós-modernidade. Diferentemente das 
outras fases, nem o misticismo, nem deuses, nem Deus, nem a humanidade como centro de tudo, 
mas o indivíduo é o “umbigo do universo”. Laodiceia. Cada um tentando impor sua própria 
opinião. Isso produziu os conflitos atuais, as divisões e inimizades políticas, familiares e religiosas 
que vivemos. Cada pessoa deseja ser o meio e o fim de tudo. Um egoísmo predominante que 
produz, sutilmente, o período dos maiores problemas de identidade, depressão, insegurança e 
fracassos que poderíamos testemunhar. II Timóteo 3: 1 a 7 | Apocalipse 3:14 a 22 |  
 
Só resta ao homem alguém que surja oferecendo paz e segurança, para que, na mais profunda 
ignorância acerca do Reino de Deus, se entregue cegamente ao anticristo. I Tessalonicenses 5 
 
Como você restaura o governo absoluto de Deus na sua vida? Você ainda segue ideias místicas 
religiosas, ignorâncias, deuses falsos como Mamon, a estética e poderio pessoal? Ou você, através 
do enchimento do Espírito Santo, tem se tornado cada dia mais parecido com Jesus?  
 
Você caminha independente, centrado em si mesmo, escondendo pecados, como Laodiceia, ou 
vive o projeto eterno de Deus, cumprindo a Grande Comissão vinculado no Corpo de Cristo, em 
lealdade e compromisso com a igreja local? Esse é o tempo de confissões, arrependimento e 
firmes resoluções para uma vida de santificação! Romanos 8:26 a 30 | II Timóteo 2:15 | Tiago 
1:12 | I Timóteo 2: 1 a 7 
 
Ouça a ministração disponível em https://www.projetoadoradores.org/sermons/investindo-nos-nossos-jovens/ e 
entenda um pouco mais sobre tudo isso e o propósito de Deus para cada um de nós. 
 
Decida não ser uma pessoa alienada, que segue o fluxo desta sociedade pós-moderna, sem 
identidade, confusa e insegura. Encha-te da Palavra na comunhão do Corpo de Cristo, no 
comprometimento dos vínculos genuínos nos pequenos grupos de relacionamento e amizade. 
Atente-se para o fato de que muita gente está ao seu redor vivendo no engano, sendo preparados 
para o domínio do anticristo, e você é o único agente de salvação que pode lhes proclamar o 
Evangelho de Cristo! Romanos 10:9 a 15 | Mateus 5:13 a 16 | Judas 1: 3 e 4 
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