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O que é a igreja? 
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            A primeira pergunta que temos que responder antes de falar da igreja como um 
movimento chamado para a ação missional é: o que é a igreja? Em sua obra entitulada “O 
mal entendido da igreja”, publicada em meados do século XX, o teólogo reformado suíço 
Emil Brunner (1889-1966) afirmou que “esta pergunta levanta uns dos problemas não 
resolvidos do protestanismo”. Para ele, “desde os dias da reforma até o nosso tempo, 
nunca ficou claro como a igreja, no sentido da vida espiritual, da fé – a comunidade do 
Senhor Jesus Cristo – se relaciona com as instituições que de modo convecional 
chamamos de Igrejas”. Desde sua perspectiva, com a qual eu concordo, “O mal entendido 
da igreja” consiste em que com bastante frequência os teólogos e os pastores não levam 
em contar a grande diferença que há entre o que hoje se chama igreja e o que o Novo 
Testamento denomina Ekklesia. 

Para superar o mal entendido é absolutamente necessário tomar em conta que ao 
longo dos séculos a igreja apostólica do primeiro século da nossa era – uma comunidade 
chamada a servir o Reino de Deus e sua justiça – foi se transformando numa instituição 
eclesiástica. O Povo de Deus, corpo de Cristo e comunidade do Espírito do Novo 
testamento se transformou em uma instituição que, junto com muitas outras intituições 
sociais, integra a sociedade civil e em maior ou menor grau procura maneiras de exercer 
sua influência nesta.  

 
A igreja (Ekklesia) do NovoTestamento 
Desde a perspectiva do novo testamento, a igreja é inseparável do Reino de Deus 

que se fez presente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Segundo o testemunho dos quatros 
evangelhos, Jesus Cristo especificou que por meio dele, o cumprimento das profecias do 
Antigo Testamento, o Reino de Deus se fez presente na historia, ainda que não em sua 
plenitude. Entre o cumprimento da sua missão messiânica e o fim do mundo haveria um 
periodo que poderia se carecterizar como o periodo da igreja como “a comunidade do Rei”, 
uma comunidade que viveria segundo os valores do Reino de Deus como uma realidade 
cumprida e ao mesmo tempo com a expectativa do Reino de Deus em sua plenitude no 
final dos  tempos. Na Sua obra munumental “a salvação de toda a criação”, Howard Snyder 
afirma que, segundo o propósito de Deus, a comunidade cristã é chamada a viver a 
comunhão em seis dimensões: (1) comunhão com Deus através de Jesus Cristo pelo 
Espirito Santo; (2) comunhão uns com os outros no corpo local de Cristo; (3) comunhão 
com a igreja mais ampla em nossa propria região; (4) comunhão com a igreja mundial: 
todos os cristãos irmãos e irmãs de toda a terra; (5) comunhão com todo o povo de Deus 
em todos os tempos e lugares nos céus e na terra, pelo Espirito Santo e a Trindade; (6) 
solidariedade com toda a familia humana na terra e com toda a criação.  

Em síntese, podemos acrescentar que, segundo o propósito de Deus, a igreja é 
chamada a viver no presente o futuro Reino de Deus pelo poder do Espirito.  

 
A igreja como Instituição social 
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Como instituição social, a igreja não tem uma história uniforme, nem ao longo dos 

séculos, nem ao redor do mundo. Sua organização e sua ênfase variam com o tempo e a 
localização, de acordo com a situação socioeconómica, politica e cultural que a rodeia. É a 
historia que inclui uma gama ampla de epísodios que variam do polo das cruzadas da 
idade média ao polo de ações que reproduzem o abnegado sacrifício de Jesus Cristo em 
pro da paz e da justiça. 
 
         O chamado de Deus a igreja local como instituição social é um chamado que pode se 
resumir na palavra transformação num sentido duplo. Em primeiro lugar, como já temos 
dito, cada igreja é chamada a ser uma comunidade do Rei, quer dizer, uma comunidade de 
discipulos de Jesus que estão em processo de transformação, aprendendo a obedecer a 
seu Senhor em tudo. Só na medida em que a igreja não é moldada pelo mundo atual e é 
bem mais transformada mediante a renovação da mente é que ela estará em condições de 
cumprir a missão transformadora de Deus na sociedade. Nas palavras de Jesus Cristo, 
seus discípulos “não são do mundo” como tampouco ele foi (João 17.16), e isso requer um 
rompimento radical com os valores que prevalecem na sociedade em seu entorno, por 
exemplo, o individualismo, o materialismo e a avareza que são valores dominantes no 
mundo presente, especialmente no ocidente.  
 

Em segundo lugar, cada igreja local está chamada a missão de transformar a 
situação que a rodeia, com uma ênfase especial nos setores mais vulneráveis, os mais 
afetados pela opressão e a injustiça social. Tal chamado exige que a igreja procure 
maneiras de exercer sua vocação de ser “o sal da terra” que preserva da corrupção e “a luz 
do mundo” que resplendece no meio das trevas por meio das boas obras que levam quem 
se beneficiam delas a adorar a Deus, “o pai que está nos céus” (Mt 5:12-16). 

Orlando Costas, numa obra que publicou em 1982, propôs que a missão da igreja 
tem como referência a mensagem do Reino de Deus, que é boa nova e nos convoca a uma 
mundança radical que “não abrange somente assuntos pessoais e eclesiásticos, mas 
também assuntos sociais e instituicionais”. A partir dessa convicção, as prioridades da 
missão cristã são prioridades do Reino, que ele define nos seguintes termos: “primeiro, 
criar e participar em programas que afirme a vida e denunciem a violência; segundo, 
promover a solidariedade humana e estimular a unidade entre os cristãos, usando todos os 
meios a nosso alcance e atuando em todos os níveis, e terceiro, cooperar no esforço da 
evangelização que promove o crescimento integral da igreja em um profundo compromisso 
histórico com o evangelho”. Com esta definição de prioridades em mente sugeridas por 
Costas, eu de minha parte proponho que o que o Reino de Deus exige diante da atual 
situação histórica caracterizada pela corrupção promovida pela avareza e pela indiferença 
frente as necessidades das grandes maiorias é: (1) uma revolução de valores para o 
redescobrimento da justiça e da paz; (2) uma reestruturação da igreja para levar adiante o 
serviço sacrificial para o bem estar de todos, especialmente dos setores mais vulneráveis 
da sociedade, e (3) uma nova espiritualidade que víncule a adoração a Deus com a vida 
pública. 
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 A revolução de valores implica, entre outras coisas, que a igreja renuncie a 
ideologia da cristandade, que é a meta de ganhar poder político na sociedade secular com 
a intensão de impôr “desde cima” a ética cristã, sem tomar em conta que a prática da ética 
cristã pressupõe um compromisso pessoal com o Reino de Deus e sua justiça. A única 
política que exige o compromisso da igreja tanto a nível pessoal quanto comunitário é a 
que leva em conta que “o Reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e 
misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada” (Mt 
13:33). É, por assim dizer, a politica com “P maiúsculo”, a politica como um estilo de vida 
na polis, um estilo de vida em que a prioridade absoluta é o Reino de Deus e sua justiça.  

 
Tradução: José Wilson Barbosa 
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