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Para que existe a igreja? Qual é o seu propósito? De todas as respostas 

possíveis a que mais se encaixa no ensinamento do Novo Testamento é que leva a 
sério o evangelho do Reino de Deus e sua justiça e, consequentemente, concebe a 
igreja como a comunidade dedicada a formar seguidores de Jesus Cristo empenhados 
a aprender e a obedecer tudo o que Ele ensinou a seus discipulos (cf. Mt 28:16-20).  

Em outras palavras, a igreja foi concebida como a prolongação da missão de 
Jesus Cristo em seu proprio contexto e se empenha em ser transformadora pelo poder 
do Espirito Santo, tendo em vista encarnar os valores do Reino de Deus e manifestar 
assim a presença deste reino por meio de sinais visivéis na realidade presente em 
antecipação do Fim do mundo.  

Em síntese, a igreja é uma comunidade em transformação que, como o agente 
do Reino de Deus, se põe em movimento para transformar a sociedade que a rodeia. 
Cada igreja local é chamada para mostrar a sociedade, tanto no que é, no que faz, e no 
que diz, o que Deus quer que a sociedade seja e na realidade possa chegar a ser pelo 
poder do Evangelho. Isso pressupõe que a igreja não é meramente um grupo de  
pessoas que se reúnem cada domingo ou durante a semana com propósitos religiosos. 
É, antes disso, uma entidade política, uma polis, “uma assembleia deliberativa” (qahal 
en hebraico, ekklesia en grego), com uma “boa notícia” que se anuncia publicamente 
(que é o que “evangelho” significa).  

Pressupõe, além disso, que é uma entidade política diferente da sociedade que 
a rodeia. Diferente, não porque tem méritos que a socieade não tenha, ou porque é 
composta de gente perfeita, mas porque é a comunidade paradigmática que Deus, por 
sua graça, elegeu para sua obra de transformação da humanidade. Ainda que seja 
composta por pecadores, está aberta a ação do Espirito e é, portanto, a horta 
experimental de Deus, a maquete da comunidade do Reino de Deus, as primicias de 
uma nova humanidade. E como tal, é o meio que Deus quer utilizar para cumprir seu 
propósito de que todo o ser humano, sem distinção de raça, classe social ou sexo, 
disfrute da vida plena (Shalom) operada por Jesus Cristo. Nos pontos seguintes nos 
deteremos a considerar, em primeiro lugar, o que a igreja significa como uma 
comunidade em processo de transformação pelo poder do Espirito, e em segundo 
lugar, o que esta comunidade significa como um movimento comprometido com a 
missão de Deus para a transformação do mundo. 
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A igreja, uma comunidade em processo de transformação 
A igreja é uma comunidade entre as muitas que fazem parte da sociedade civil. 

O que a distingue de qualquer outra comunidade é, em primeiro lugar, seu 
compromisso com Jesus Cristo como Senhor de tudo e de cada aspecto da vida, e em 
segundo lugar o compromisso mútuo entre os membros que a constituem. Ambos os 
compromissos se complementam entre si e se expressam inevitavelmente na vida e na 
missão da igreja no mundo. Pelo menos a principio, o que Igreja é como povo de Deus, 
corpo de Cristo, e comunidade do Espirito é inseparável do que a igreja faz e do que a 
igreja proclama como testemunha do Evangelho do Reino de Deus que se fez presente 
na pessoa e obra de Jesus Cristo. A vida e a missão da igreja formam um todo por 
meio da qual revelação de Deus em Cristo Jesus continua se fazendo presente na 
história pelo poder do Espirito.  

Um dos pedidos com que se inicia o pai nosso, a oração que Jesus Cristo 
ensinou a seus discípulos, foi “venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na 
terra como no céu” (Mt 6:10). Onde Deus reina ali se cumpre sua vontade. Cabe então 
perguntar: em que consiste a vontade de Deus? 

Sugiro que a resposta mais adequada a essa pergunta é a que toma como ponto 
de partida o estilo de vida de Jesus Cristo, um estilo de vida marcado profundademente 
pelo amor a Deus e ao próximo. Quando um dos mestres da lei perguntou a Jesus qual 
de todos os mandamentos é o mais importante, ele respondeu: “O mais importante é 
este: ‘Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. 
Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu 
entendimento e de todas as suas forças’. O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como 
a si mesmo’. Não existe mandamento maior do que estes" (Marcos 12.29-31). Se 
“Deus é amor” (Jo 4:8) e Jesus é a encarnação de Deus, então Jesus é a encarnação 
do amor, e a vontade do pai se faz realidade na terra na medida em que esse mesmo 
amor se constitui na lei que rege todas as dimensões e relações da vida humana.  

Dirigindo se a seus discípulos, Jesus Cristo lhes disse: "Um novo mandamento 
lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos 
outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem 
uns aos outros" (João 13:34,35). O mesmo amor que fez carne em Jesus Cristo se 
constitue assim na marca da identidade de sus seguidores. E esse amor toma forma 
em um estilo de vida que põe em evidencia que a igreja é uma comunidade em 
processo de transformação pelo poder do Espirito. Uma comunidade que está 
aprendendo a fazer visivel na historia a vontade de Deus para toda a socieade 
humana. Uma comunidade na qual o amor se expressa em termos de entrega de um 
pelo bem do outro e do cuidado de um para o outro, especialmente para os membros 
mais vulneráveis da comunidade, até o ponto de estar disposta a utilizar os bens 
pessoais para satisfazer suas necessidades (cf. 1 João 3 16-18, Atos 2:44-45, 4:32-37). 
Uma comunidade que valoriza a reconciliação, a paz e aceitação mútua acima das 
barreiras racias, sociais e culturais (cf. Galatas 3:26-28; Efesios 2:11-22; Col 3:10-11. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/12/29,30
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/13/34,35
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Uma comunidade que prática o perdão (cf. Efésios 4:31-32) e o serviço ( cf. Marcos 
10:42-45)1 

 
A igreja, um movimento transformador  
 
A vida da igreja como comunidade em processo de transformação é inseparável 

da sua missão como um movimento transformador. Para constituir-se como tal, 
entranto, é imprescidinvel que reconheça: (1) Que foi ungida pelo Espirito com o fim de 
prolongar a missão de Jesus Cristo até o fim do mundo; (2) que a missão requer a 
participação de todos os crentes como discipulos-missionários, e (3) que a unidade em 
Cristo se faça visível em termos de um testemunho que transceda todo tipo de divisão 
incluindo as denominações, em resposta a oração que fez ao Pai por seus discípulos:  
“Permite que alcance a perfeição na unidade, e assim o mundo reconheça que o pai 
que tu me enviastes e que os tem amado e tal como tens amado a mim” (João 17.23). 
Nos pontos seguintes nos ocuparemos de cada um deste três pontos.  

 
Um movimento que prolonga a missão de Jesus Cristo  
 
Da intima relação entre a missão de Jesus Cristo e a missão de seus discípulos 

não há duvidas a luz da comissão que o Cristo ressucitado os deixou antes de ser 
assunto: “É-me dado todo o poder no céu e na terra. 
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 
Amém” (Mateus 28.16-20). 

 
No centro do ministério terreno de Jesus esteve a formação de discípulos em 

quem se reproduziria sua imagem em termos de amor a Deus e ao próximo e em quem 
se fizera carne o Reino de Deus e sua justiça. Esse foi o propósito de seu 
ensinamento, que se resume no sermão do monte (Mateus 5-7). E para fazer possivel 
o cumprimento desse propósito, por meio do qual se prolongaria sua propria missão, 
ele promete a seus discípulos sua própria presença, que se faria realidade através da 
palavra e do Espirito, “até o fim do mundo”. 

                                                      
1 Na segunda consulta de la Fraternidad Teológica Latinoamericana realizada em Lima, Perú, em 

dezembro de 1972, o distinguido teólogo John Yoder (o único orador norteamericano que, em sua 
qualidade de membro honorário da FTL, participou nessa consulta) abordou este tema en su palestra  
intitulada “A expectativa messiânica do Reino e seu carater central para uma adequada hermenéutica 
contemporánea”. Nesta palestra, Yoder argumentou que a igreja é fiel a sua vocação como comunidade 
comprometida com Jesus Cristo como Senhor e Rei na medida em que vive a ética do Reino cujos 
elementos básicos são descritos no Sermão do Monte e, portanto a prioridad ao amor, ao perdão e ao  
serviço.   
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/28/16-20
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O Evangelho de João oferece outra versão da comissão que Cristo deixou a 
seus discípulos e, por implicação, a igreja ao longo da história: Novamente Jesus disse: 
"Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio" (João 20:21). Como 
no caso da versão no evangelho de Mateus, está versão sublinha a intenção de Jesus 
Cristo de que sua  própria missão se prolongue por meio de seus seguidores revistidos 
do poder do Espirito Santo (cf. v. 22). No entanto ao salientar que o envio dos 
discípulos de Jesus Cristo seria como seu proprio envio por parte do Pai, esta versão 
levanta a pergunta relativa a natureza que os dois teriam em comúm. Proponho que a 
chave para responder essa pergunta está no ensinamento de Jesus Cristo sobre o 
propósito de sua vida e de sua missão – propósito que como já temos visto, ele definiu 
em Manifesto de Nazaré (cf. Lc 4:18-19). 

Neste sermão inaugural de seu ministerio, ele se apresenta como o messias, o 
rei servo que, no cumprimento das profecías do antigo Testamento, veio para 
estabelecer seu reinado de paz e justiça. Foi enviado por Deus para anunciar boas 
novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, por em 
liberdade aos opromidos e apregoar o ano aceitável do senhor. Nele se cumpre a 
promessa do Antigo Testamento relativa a vinda do messias na presença de seus 
ouvintes. E eles experimentam a presença do Reino em sua própria vida quando 
respondem a ele em arrependimento e fé. 

A missão de Jesus Cristo se prolonga na missão da igreja na medida em que 
esta, como a comunidade do Rei, leva a sério seu chamado para fazer discípulos e 
viver em conformidade com a ética do Reino de Deus. Constitui-se assim numa 
comunidade paradigimática no processo de transformação, em um movimento 
transformador que exemplifica o que Deus quer para toda a sociedade humana.  

 
Um movimento constituído por discípulos-missionários 
 
Um dos perigos que às vezes impedem a realização do propósito de Deus para 

a igreja como movimento transformador é a separação que se faz entre sua vida 
interna e sua missão no mundo. Parte do problema é a comum redução do conceito de 
missão, na grande medida pela influência do movimento missionário moderno e ao que 
este tem denominado tradicionalmente missão transcultural, com sua ênfase na 
passagem de fronteiras geográficas. Esse conceito dá lugar a varias dicotómias que 
deixam muito a desejar desde uma perspectiva bíblica, tais como a dicotómia entre 
igrejas que enviam missionários e igrejas que os recebem; a dicotómia entre 
“missionários” chamados por Deus a servir, e cristãos comuns e correntes que não tem 
parte no que Deus quer fazer no mundo; e a dicotómia entre a vida e a missão da 
igreja.  
          Tais dicotomias precisam ser superadas a luz do propósito de Deus para sua 
igreja, onde todas as igrejas estejam onde estejam, são chamadas a participar na 
missão de Deus no mundo; todos os discípulos de Cristo são discípulos-missionários e 
tem o privilégio e a responsabilidade de colaborar na expansão do evangelho, e a 
missão é inseparável da vida da igreja. Para tal fim é necessário reconhecer, em 
conformidade com os ensinamentos bíblicos (cf. Romanos 12.3-8 e especialmente 1Co 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/20/21,22
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12), a multiplicidade de dons e capacidades que o Espirito de Deus compartilha entre 
todos os membros da igreja, não apenas para o bem comúm do interior do corpo de 
Cristo, mas também para o cumprimento da missão cristã no mundo. E é sabio levar 
muito em conta a necessidade da capacitação bíblica-teológica não apenas dos 
pastores e lideres, mas dos discípulos-missionários tendo em vista assegurar que seu 
serviço a causa do Evangelho seja mais coerente com a vontade de Deus revelada em 
Jesus Cristo.2  
 

Nem todos os crentes são chamados para pregar em público a expor as 
escrituras com clareza, mas todos são chamados a adotar um estilo de vida que faça 
deles verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo em sua propria situação histórica. A 
isso apontam duas metáforas que Jesus utilizou para descrever seus discípulos: o “sal 
da terra” e a “luz do mundo” (Mt 5:12,14). Ambas as metáforas, tiradas da vida caseira, 
falam do papel que tem os crentes de permear a sociedade com sua influência 
transformadora. Exploremos brevemente seu significado. 

 
O sal no mundo antigo se usava não apenas para salgar, mas também para 

preservar, para evitar a corrupção. Quando Jesus disse aos seus discípulos-
missionários “vocês são o sal da terra”, frisa o papel que os discípulos-missionários 
têm, tanto a nível pessoal como comunitário, de preservar a sociedade de corrupção. 
Uma função similar a que tem o sal na “carne de sol”. Uma das tarefas que tem o 
estado é de reprimir o mal, mas para fazê-lo tem quer recorrer à força (a “espada" de 
Romanos 13:4). Em contraste, os discípulos de Cristo cumprem sua tarefa exercendo 
uma influência saudável e espiritual mediante a prática da ética do bem e a denúncia 
profética do mal, incluindo a corrupção. Os discípulos de Cristo a nível pessoal e 
comunitário tem que ser um exemplo de pureza, integridade, honestidade, 
responsabilidade, fidelidade, generosidade, desprendimento; em síntese de amor e 
verdade. Além do mais, como o sal revela o verdadeiro gosto da comida, assim 
também os crentes mostram o verdadeiro sentindo de todo o bem que há na sociedade 
pela graça de Deus. Por assim dizer, mostram o verdeiro gosto das artes, da ciência, 
das relações interpessoais, dos esportes, etc. Sua influência depende do fato de que a 
igreja encarna os valores do Reino de Deus. Sua diferença em relação com a 
sociedade não reside no exterior, mas em seus valores, suas atitudes, sua maneira de 
entender e de encarar os multiplos desafíos da vida no mundo atual tanto em nível 
pessoal com em nível social. Quando seu estilo de vida se ajusta a sociedade que a 
rodeia, a comunidade cristã, como o sal, “se torna insípida” e “já não serve para nada” 
(Mt 5:13).  
         A luz se destaca porque resplande e não pode se esconder. Dissipa as trevas e 
faz possível que uma pessoa possa ver. Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem 
me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida” (João 8:12), mas também 

                                                      
2 Para esta capacitação são recomendáveis os cursos oferecidos pela internet da Comunidade 
de Estudos Teológicos Interdisciplinares (CETI), disenhados originalmente no contexto da 
Fundação Kairós, porém con sede atual na Costa Rica. Ver www.ceticontinental.org 
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disse aos seus discípulos: “Vós sois a luz do mundo” (Mt 5:14). Como “a luz do mundo” 
a igreja é chamada a dar testemunho público de Jesus Cristo por meio das boas obras 
que apontam a realidade do amor e a verdade de Deus em meio a uma sociedade em 
que o homem é lobo do homem. As boas obras não são opcionais para o cristão: são a 
manifestação necessária da nova vida em Cristo, da nova criação em Cristo (Ef 2:10). 
E seu propósito é que todos os que rodeiam a igreja “possam ver as boas obras... e 
louvem ao pai que está no céu” (Mt 5:16).  

 
A igreja como movimento transformador é sal e luz na medida em que ajusta sua 

vida a ética do Reino de Deus. Prioriza o poder do amor em lugar do amor ao poder 
(Marcos 42:45) e o expressa em termos de serviço e cuidado mútuo e na busca do 
bem estar de todos, especiamente os membros mas vulneráveis da sociedade. 
 

Jesus Cristo definiu o propósito de sua vinda quando disso “Eu vim para que 
tenham vida, e tenham a em abundância” (Jo 10:10). Essa vida em abundância ou vida 
plena equivale ao que o antigo testamento denomina com frequencia Shalom. Embora 
geralmente se traduza como “paz” e paz seja entendida geralmente como a ausência 
de conflito, o sentido de Shalom é muito mais amplo: pode se traduzir como bem estar, 
quer dizer, estar bem em todas as dimensões da vida humana. É harmonía com Deus, 
com o próximo, com a criação, e consequentemente, consigo mesmo. Expressa o 
propósito de Deus para todo o ser humano, sem distinção de raça, gênero, classe 
social ou situação econômica. Implica a satisfação de todas as necessidades básicas, 
incluindo a necessidade de um encontro com Deus por meio de Jesus Cristo pela ação 
do Espirito Santo, mas também as necessidades psicológicas, socias e corporais as 
quais fazem referência passagens tais como Isaias 58.7 (Alimento, habitação roupa) e 
Mateus 25.35-45 (Alimento, água, alojamento, roupa, relações socias). Assim 
entendido, Shalom é o bem por excelência, o verdadeiro bem estar desejado tanto a 
nível pessoal como a nível comunitário, nacional e internacional. É o que em termos 
“seculares” se denomina bem comum, ou seja, o bem que não se restringe a uns 
poucos privilegiados, senão que se extende a todos os seres humanos e que todos 
eles anseiam tanto no oeste como no leste, tanto no norte como no sul. Como o 
expresssa o documento final da consulta sobre missão integral e pobreza que formou o 
quarto Congresso Latinoamericano de Evangelização (CLAVE IV) que aconteceu em 
Quito, Equador, em setembro do ano 2000, “O Reino de Deus tem uma dimensão 
histórica específica que se consuma parcialmente no presente e culmina na segunda 
vinda de Cristo. O Reino de Deus é, em essência, uma intervenção divina e humana na 
história, que se expressa numa comunidade de fé, esperança, amor e serviço. Uma 
comunidade que celebra os atos transformadores de Deus por meio nosso [ ou seja, 
por meio da igreja] num contexto histórico e sociocultural específico” 

 
Em síntese, a igreja é chamada para constituir-se em um movimento 

transformador que prolonga a missão de Jesus Cristo por meio da prática da missão 
integral. Seus membros, como indivíduos e como comunidade, são chamados a 
trabalhar pela justiça porque reconhecem que a paz tem suas condições, e a menos 
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que se cumpra o bem comúm não é mais que um ideal que não pode se fazer 
realidade. Isaias 32:17 define com toda a clareza a condição mais importante para que 
exista a paz, que é a justiça: “O fruto da justiça será paz; o resultado da justiça será 
tranqüilidade e confiança para sempre”. A paz se relaciona com a justiça como um fruto 
se relaciona com a arvore que a produz. A paz não pode coexistir com a injustiça. 
Lamentalvemente, ao longo de toda a historia uma das marcas mais preponderantes 
das relacões humanas tem sido a injustiça manifestada em termos de opressão e 
abuso de poder. Consequentemente, para quem tem “fome e sede de Justiça” (Mt 5:6) 
o trabalhar pela paz é inevitável, cientes que se são “perseguidos por causa da 
justiça... O reino dos céus vos pertence” (Mt 5.10). 

 
Um movimento que transcende as divisões, incluindo as denominacionais   
 
Se há algo que com bastante frequencia se constitui em pedra de tropeço para o 

testemunho cristão no mundo são as divisões que separam aos cristãos. Sem dar lugar 
a duvidas, muitas delas, especialmente nas igrejas locais, são lamentavelmente 
expressões de lutas pelo poder, e só podem ser superadas quando os crentes 
reconhecem de todo coração sua necessidade de por em prática, pelo poder do 
Espirito, o ensinamento de Jesus Cristo aos discípulos quando se encontravam 
assolados pelo amor ao poder: “Vocês sabem que aqueles que são considerados 
governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre 
elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante 
entre vocês deverá ser servo; e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de 
todos. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar 
a sua vida em resgate por muitos” (Marcos 10:42-45). 

Quando o amor ao poder é devidamente neutralizado pelo poder do amor abre-
se a porta para a realização do anseio de Jesus Cristo expressado em sua oração por 
seus discípulos dirigida ao Pai pouco antes da sua crucificação: “eu dei-lhes a glória 
que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, 
para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me 
enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim” (João 
17:22,23). 

 
Conclusão 
 
Em todo mundo em geral e na América Latina em particular estamos vivendo um 

momento extremamente crítico da nossa história. A grande maioria de nossos politicos, 
movidos pela avareza e apoiado pelos meios de comunicação de maior circulação e 
em grande medida pelas redes socias, se tem constituido num poder ao serviço de 
grandes interesses economicos que só beneficiam aos adoradores de Mamóm. 
Tristemente este setor mínimo da população mundial segue incrementando sua própria 
acumulação material a custo da pobreza e até a indingência das grandes maiorias. 
Como consequência, está conseguindo fazer do mundo o que o dramaturgo Dario Fon 
(1926-1916), Premio Nobel de Literatura de 1997, escreveu acerca do seu próprio país: 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/10/42-45
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/17/22,23
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/17/22,23
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“Hoje a Itália se converteu em uma polenta, tudo se misturou, não há ponto de partida e 
nem de chegada, não há dignidade. O setor bancário é deus, o deus-banco”. A isto 
acrescenta a crescente destruição do meio ambiente que ameaça a destruição da vida 
no planeta terra.  

Nossa primeira responsabilidade nessa situação é ser realmente a igreja de 
Cristo: encarnar os valores do Reino, plantar sinais do reino, cultivas as marcas da 
nova saciedade em Cristo. Para isso precisamos afirmar nossas convicções cristãs, 
aprofundar nossas raizes em Cristo, buscar que nossa vida ratifique nossa mensagem, 
comprometermo-nos com nosso próximo, dar testemunho público da nossa fé. Só 
assim poderemos ser um movimento em processo de transformação cuja vida ilustra o 
que Deus quer fazer com toda a humanidade, e um movimento transformador que 
serve como consciência da socieade porque encarna o que prega. E o que prega 
mantém relação íntima com o que Jesus Cristo revelou tanto em sua vida como em seu 
ensinamento como manifestação do Reino de Deus e sua justiça. Para isso contamos 
com Jesus Cristo, quem em cumprimento de sua promessa a seus discípulos, está 
conosco “até o fim dos tempos” (Mt 28:20) por meio de sua palavra e seu Espírito.  

 
Tradução: José Wilson Barbosa 
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