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Existe um termo que começou a ser bastante debatido nas 

ciências sociais a partir dos primeiros anos do século XXI acerca 

do que se denomina “mundo líquido” (Zigmunt Bauman). Em 

suma, este termo aponta certa instabilidade, além de uma gran-

de capacidade de mudanças rápidas muito características des-

te século. Esta metáfora da “liquidez” que fora utilizada explica 

bem o que vivemos nos dias de globalização, crescimento de-

senfreado de novas tecnologias e transformações sociais, isto 

porque tudo o que é líquido tem dificuldade de se manter em 

uma forma ou se solidificar.

No tempo presente, há um grande desafio para quem deseja 

firmar bases seguras, ter constância em seus objetivos, e nutrir 

uma relação estável, isto porque a sociedade não valoriza mais 

a solidez e pressiona todos a viverem com objetivos em curto 

prazo, com tendências consumistas e visões de mundo indivi-

dualistas.

Estamos inseridos na sociedade e, por vezes, podemos agir 

de maneira líquida também. Precisamos entender que, como 

jovens cristãos, devemos ter compromisso com a integridade, 

pois isso fará a diferença nos espaços que ocupamos enquanto 

cidadãos.

No dicionário, dentre alguns possíveis significados, integri-

dade pode ser considerada a “qualidade ou estado do que é 

inteiro” e tem como sinônimos palavras como imparcialidade, 

retidão e honestidade. É importante perceber que ser íntegro 

no sentido original da palavra é ser inteiro, ou seja, viver de for-

ma a demonstrar de todos os lados e em todas as situações de 

fato quem você é. 

José foi íntegro em todas as situações de sua vida, e demons-

trava para todos os que olhassem para ele exatamente quem 

era. Além disso, mesmo sendo servo ou estando preso, ele 

continuava sendo íntegro e, consequentemente, se mostrando 

sempre confiável. Há uma grande necessidade na sociedade 

atual de se encontrar pessoas como José, que mesmo vivendo 

momentos difíceis continuam sendo responsáveis e íntegros. 

O Senhor precisa de jovens que se levantem com inteireza 

de coração para ocupar os lugares de destaque, para serem 

referências de homens e mulheres de Deus, e para operar 

grande livramento no meio de uma sociedade corrompida 

(Dn 1.8; Sl 15).
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