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RESUMO

O presente Trabalho Monográfico de Conclusão do Curso de Bacharelado em

Teologia tem como objetivo central fundamentar a necessidade de uma evangelização

renovada  do  mundo  urbano,  como  inculturação,  a  partir  da  realidade  cultural  das

cidades pós-modernas e tendo como exemplo as recomendações presentes na Primeira

Carta de São Paulo aos Coríntios. Para isto, se retoma alguns aspectos do surgimento e

da evolução das cidades do Ocidente e refletindo sobre algumas mudanças  culturais

causadas nelas pelo advento da chamada pós-Modernidade, a fim de serem base para a

apreciação teológico-pastoral. Busca-se, na essência missionária da Igreja, fundamentar

a  necessidade  de  uma  evangelização  renovada  do  mundo  urbano,  que  tenha  como

princípio  a  inculturação do Evangelho,  pela  qual  a  fé  é  enriquecida  com elementos

culturais  não contrários  a  ela  e  a  cultura é  evangelizada  e  purificada  daquilo que é

antievangélico.  Um  exemplo  de  missionário  que  soube  trabalhar  a  dinâmica  da

inculturação  foi  São Paulo.  Ele  evangelizou  grandes  cidades  do Império  Romano e

soube usar-se das suas características a fim de favorecer a missão. Na cidade de Corinto,

encontrou situações de divisão, provocadas pela vivência de atitudes e práticas pagãs,

que estavam arraigadas na cultura. Diante disso, escreveu-lhe cartas a fim de solucionar

os  problemas.  Da  Primeira  Carta  de  São  Paulo  aos  Coríntios  pode-se  extrair  três

princípios  que  colaboram  com  a  evangelização  inculturada  do  mundo  urbano  pós-

moderno. São eles:  a liberdade,  a unidade e a primazia da caridade.  A partir  destes

princípios e da necessidade de promover a Nova Evangelização nas cidades, que busca

fortalecer os membros atuantes, ir ao encontro dos afastados e anunciar aos que não

foram evangelizados, aponta-se algumas inspirações pastorais, que servem de base para

a atuação dos agentes evangelizadores e para a formação e vivência das comunidades.
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