
Evangelização e Discipulado Integral - I 
Evangelização e Discipulado desde Gênesis 1 e 2  

O adjetivo “redentor” expressa a característica de alguém que redime ou resgata. E o verbo 

“redimir” significa “obter novamente”, “comprar de novo” ou “reconquistar aquilo que se 

havia perdido”. Quando olhamos para a narrativa bíblica e percebemos o Deus vivo e 

verdadeiro agindo na história do mundo como Redentor, precisamos perguntar “o que será 

que ele está querendo redimir ou resgatar?” ou “o que se perdeu e necessita ser 

reconquistado?”. 

A Bíblia nos mostra que “aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o 

que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela” (Is 42.5) é o 

mesmo que diz “não tema, pois eu o resgatei” (Is 43.1). Ou seja, o Deus Criador é também 

Deus Redentor! Compreendemos a Missão Redentora de Deus, sua amplitude e abrangência, 

na medida em que consideramos os atos do Criador. 

O relato da criação inicia com a afirmação “no princípio criou Deus os céus e a terra” (Gn 1.1). 

Partindo do nada Deus cria o universo, põe ordem no caos e dá sentido e propósito às obras de 

suas mãos. Deus cria os seres humanos “à sua imagem e semelhança” (Gn 1.26, 27) e os 

abençoa iniciando com eles uma parceria consciente, amorosa e responsável que os habilitaria 

a usar racionalmente os recursos naturais, vivendo em harmonia com o Criador, consigo 

mesmo e com os seus semelhantes. Assim, “Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom” (Gn 

1.31). Os dois primeiros capítulos da Bíblia descortinam uma obra extraordinariamente boa, 

bela e harmoniosa. Como disse o salmista “os céus proclamam a glória de Deus, e o 

firmamento anuncia as obras das suas mãos” (Sl 19.1). O apóstolo Paulo, num hino que exalta 

Deus como criador, sustentador e herdeiro de tudo, diz: “Porque todas as coisas são dele, por 

ele e para ele. A ele seja a glória eternamente! Amém.” (Rm 11.36).  

Quando olhamos para o mundo hoje, o que vemos, no entanto, é guerra, fome, injustiça, 

degradação ambiental, ganância, corrupção, maldade e outras mazelas. Tudo isso convive com 

coisas belíssimas, com uma riqueza e variedade extraordinária do mundo natural, com 

realizações nas áreas da música, arte, ciência, tecnologia, comunicação. O ser humano é capaz 

de grandes gestos de bravura e honra e, ao mesmo tempo, de atitudes inomináveis de 

covardia, injustiça e crueldade. O que aconteceu com aquela boa, bela e harmoniosa criação 

de Deus?  



O relato do capítulo 3 de Gênesis mostra que o ser humano acata a sugestão de tornar-se o seu 

próprio ponto de referência, “sereis como Deus” (Gn 3.5), rebela-se contra o Criador e ilude-se 

trocando uma relação de dependência e comunhão por autossuficiência e separação. Era 

atribuição exclusiva de Deus ser referência não só de “certo e errado”, mas sim do que é “bom 

e melhor”. Por exemplo, “a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável 

para dar entendimento” (Gn 3.6), mas certamente não era a melhor opção, pois Deus havia 

dito “no dia em que dela comeres, com certeza morrerás” (Gn 2.17).  

A tentativa de usurpar a posição de Deus desqualificou o ser humano, criado por Deus e “como 

Deus”, a viver em comunhão com Deus. O pecado desencadeia uma desordem geral e uma 

quebra de relacionamentos em todos os níveis: do ser humano com Deus (Gn 3.10), consigo 

mesmo (Gn 3.7, 8), com o seu próximo, no caso o “próximo” mais próximo era a sua mulher 

(Gn 3.12), entre irmãos (Gn 4.8) e com a natureza (Gn 3.17-19). 

A criação, incluindo toda a humanidade, carrega a marca da “queda” e sofre as consequências 

e penalidade da desobediência de Adão. Paulo afirma o que todos sabemos ser verdade: 

“assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim 

também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram” (Rm 5.12). Apesar do 

alcance universal do pecado e do seu efeito devastador, a soberania de Deus jamais foi 

comprometida. Ele é Senhor e o seu propósito original será levado a cabo. Tudo o que Deus 

disse que era “muito bom”, por sua graça, segue sendo “muito bom” e o que foi atingido pela 

“queda” é alvo do amor e da ação missionária do Redentor que está “fazendo novas todas as 

coisas!” (Ap 21.5). 

Imediatamente após a queda, em Gênesis 3.9, as Escrituras revelam que o Deus Eterno é um 

Deus missionário, ele move-se na direção do homem que se rebela contra ele e diz: “Onde 

estás?”. Nesse mesmo capítulo, o Criador também revela o seu caráter Redentor quando 

apresenta o “descendente da mulher” (Gn 3.15), aquele que seria vitorioso sobre o pecado e 

sobre Satanás.  

O apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como a encarnação do Deus invisível e deixa claro que 

o seu sangue derramado na cruz teve como propósito redimir “todas as coisas, tanto as que 

estão na terra quanto as que estão nos céus” (Cl 1.15-20). O Redentor só é redentor se redimir 

tudo o que foi atingido pela “queda”, ou seja, a relação do ser humano com Deus, consigo 

mesmo, com os seus semelhantes e com a criação. E é isso que Deus fez, está fazendo e fará de 

maneira plena no retorno de Cristo. O alvo do Redentor é “fazer convergir em Cristo todas as 

coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos” (Ef 1.10).  



Como discípulos de Cristo a nossa missão não pode ser outra, senão a Missão de Deus! 

Perguntas para a Roda de Conversa 

1. A ideia de que a criação material de Deus é “muito boa” e, portanto, Ele não quer destruí-la, 

mas sim redimir-nos juntamente com ela, é uma boa notícia para você? 

2. Que dimensão da Missão Redentora de Deus precisa ser mais enfatizada na ação 

evangelizadora da sua igreja local? 

3. Cientes de que tudo o que foi atingido pela queda é alvo da ação redentora de Deus por 

meio de Cristo Jesus, que implicações e compromissos essa verdade trás para o dia a dia dos 

seus discípulos? Ou seja, como os discípulos de Jesus devem se posicionar frente a temas 

como família, trabalho, política, economia, desigualdade social, exclusão, corrupção, 

degradação ambiental...? 

*** 
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Evangelização e Discipulado Integral - II 
Desafios do Contexto Urbano 

(Salmo 55) 

...porque vejo violência e conflito na cidade. 

Dia e noite andam ao seu redor, em torno dos seus muros; 

malícia e maldade também estão no meio dela. 

Há destruição no seu interior; 

opressão e fraude não se afastam das suas ruas. (9b-11) 

Ah! Quem dera ter asas como de pomba! 

Eu voaria e encontraria descanso. 

Fugiria para longe e me esconderia no deserto. 

E logo me protegeria da fúria do vento e da tempestade. (6-8) 

 

Existem na Bíblia vários textos que poderiam ser escolhidos como fundamento e referência 

para uma breve reflexão sobre os desafios que o mundo urbano apresenta ao povo de Deus. 

Mas, vamos olhar para um salmo, que, por ser um texto poético, apresenta com maior 

sensibilidade e profundidade os conflitos humanos no dia a dia da vida. 

Espelhos 

Alguém já disse que os Salmos são como espelhos... O que vemos quando estamos em frente 

ao espelho? Certamente a pessoa mais bonita do mundo! Porém, depois do “impacto” inicial, 

percebemos quem realmente nós somos - nossos limites, fragilidades, contradições..., nossa 

humanidade! 

Os Salmos, ou melhor, o Saltério, é uma coleção de orações do povo de Israel. Orações usadas 

nas assembleias litúrgicas da comunidade. Orações que expressavam sentimentos e emoções 

tendo como pano de fundo a realidade cotidiana do povo de Deus com suas lutas, tristezas, 

vitórias e alegrias, por isso, são como espelhos para nós hoje. Ali muitas vezes encontramos 

um reflexo da nossa existência em todas as suas dimensões. 

Libertação 

Há no Saltério vários tipos de Salmos: de libertação, de louvor, de celebração da vida e de 

instrução. O Salmo 55 é enquadrado como um Salmo de libertação. 



Vocês já perceberam que os Salmos de libertação são os mais numerosos? E sabem por quê? 

Porque eles tratam das situações de crises, de problemas, de lutas... Algumas dessas situações 

a vida nos trás, outras nós buscamos. 

O Salmo 55 é atribuído a Davi. É uma lamentação individual de alguém que está vivendo um 

drama, um problema terrível (1-5), como consequência daquilo que ele está vendo (9b-11) e 

vivendo (12-13). É um problema pessoal, mas que tem como pano de fundo problemas sociais 

mais abrangentes. 

Violência, maldade, opressão e fraude... 

O Salmista fala dos problemas em sua cidade: violência, conflito (dificuldade de viver um 

projeto comum), maldade, opressão e fraude (nunca se afastam de suas praças).  

Na verdade do Salmista não faz aí uma análise de conjuntura mais ampla, ele aponta apenas 

para as consequências e não para as causas dos problemas (talvez ele não tivesse 

instrumentos para isso, ou seja, referenciais teóricos). Quais poderiam ser as causas? Questões 

culturais, políticas, econômicas ou religiosas? O texto não oferece muitas pistas para uma 

melhor investigação. 

A justiça de Deus 

O Salmista percebe, porém, que aquilo que ele está vivendo não faz parte do projeto original 

de Deus, por isso, ele busca uma intervenção divina “Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor 

me salvará. À tarde, e pela manha e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei; e Ele 

ouvirá a minha voz” (16-17). O que ele havia aprendido sobre Deus e suas leis não combinava 

com o que estava vendo em sua cidade, pois o projeto de Deus tem como fundamento a 

justiça: “Ele jamais permitirá que o justo (aquele que pratica a justiça) seja abalado” (22b). A 

busca pela intervenção divina não é uma busca solitária; ele convida outros: “Confia os teus 

cuidados ao Senhor...” (22a). 

Fuga, o caminho mais fácil 

Antes, porém de buscar a intervenção divina, ele procurou o caminho mais fácil – o caminho 

da fuga, do isolamento. Desejava fugir para o deserto, a fim de encontrar refúgio e 

tranquilidade. Deseja ter asas como a pomba para poder voar e fugir para bem longe. Quem 

nunca desejou ter asas e erguer-se acima dos problemas cotidianos? Livres como as aves dos 

céus... Este talvez seja um desejo universal. 



Caindo na real 

O Salmista, no entanto, superou o desejo inicial. Não foi seduzido pelo caminho da fuga, caiu 

na real. Percebeu que seu desejo era pura fantasia. Por isso busca nas horas de oração, ajuda 

em Deus. Ele acredita no projeto de Deus, ele crer na possibilidade concreta de uma 

intervenção divina. 

*** 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. Como discípulo de Cristo, o que você está vendo na sua cidade que claramente 

contraria os propósitos e intenções de Deus? 

 

2. Você vê apenas as consequências (sintomas) ou está atento às causas? Quais seriam as 

causas de alguns males que assolam a cidade? 

 

3. Davi venceu a tentação de fugir para um lugar deserto (vs. 6-8). Diante dos problemas 

do mundo urbano, qual tem sido sua atitude e da sua comunidade de fé: fuga, 

transferência de responsabilidade ou busca efetiva de soluções? 

 

4. Davi buscou, em oração, a intervenção divina (vs. 16, 17). Você acredita realmente na 

possibilidade de uma intervenção divina? Como poderia ser esta intervenção? Que 

passos seriam necessários para mudar efetivamente uma realidade que contraria as 

intenções de Deus para um determinado grupo de pessoas ou para algum aspecto da 

vida da cidade? 

 

5. O que pode te impedir de transformar um “sentimento de compaixão” em ações 

concretas de serviço e missão? 
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