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Palavra Introdutória
É com grande satisfação que apresentamos mais um caderno de
reflexão do nosso congresso ALEF, este ano com o tema, Liderança,
Espiritualidade e Reino de Deus. Tem sido um grande desafio
apresentar à igreja uma boa reflexão que nos permita pensar sobre
a necessidade de desenvolver uma liderança que seja inspiradora,
porém, bíblica, uma espiritualidade que aponte as necessidades não
apenas de uma autossatisfação interior, mas, uma espiritualidade
que nos faça entender a importância de um relacionamento sincero
com Deus e com o próximo. É claro que tudo isso tem a intensão
de promover o Reino de Deus entre os homens. A ALEF procura
colaborar com a liderança da igreja nordestina em especial, que em
grande parte sofre com as dificuldades inerente a uma região que
sofre com muitos preconceitos e desprezo. Ajudar a nossa liderança
tem se tornado nossa parte na missão de Deus nessas terras de muito
sol e calor, mas de muita fertilidade.
Este caderno é nossa intensão de potencializar em nosso coração
toda experiência vivida no congresso, nosso desejo é que cada um
aproveite de todas as formas este momento, nossa liderança depende
de um relacionamento com Deus que nos faça refletir claramente a
importância de anunciar o Reino do Senhor. Que Deus em sua eterna
graça proporcione em nossas vidas grandes desafios para que juntos
possamos colaborar com nosso Deus em sua missão. Boa leitura e
aprendizado.					

Renildo Diniz Lopes Junior
Coordenador de Metodologia do Congresso ALEF 2015

		

Todos os Diretos Reservados à ALEF

7

ARTIGOS

A IGREJA MISSIONAL
Jorge Henrique Barro

Certa vez uma pessoa ao entrar na igreja teve a seguinte
reação:
Eu odeio entrar no escritório da igreja e ver
na sala de reunião um quadro branco coberto
com números! O número de novos membros da
Igreja que queremos para este ano. O número
de novas promessas financeiras. A igreja não
deveria estar preocupada com números! A
igreja deve se preocupar com a missão!

É certo que o crescimento numérico faz parte de uma das
dimensões da missão integral da igreja. O problema é quando ele é ou
se torna o todo da missão. Talvez essa tenha sido a frustração dessa
pessoa ao perceber que sua igreja pensava somente em números.
Faz-se necessário refletir e entender o conceito de igreja
missional. É difícil acreditar que uma igreja não viva para realizar a
missão de Deus no mundo por desobediência. O problema reside no
fato que, por incrível que possa parecer, ainda não entenderam o que
significa ser uma igreja missional. Isso revela a falta de entendimento,
compreensão e razão da igreja existir. É um problema conceitual!
Em busca de uma igreja missional
Stephanie Lutz Allen, uma pastora norte-americana, testemunha:
Este repensar “como fazer” me levou a explorar
o movimento da igreja missional. Como uma copastora, eu tinha trabalhado duro para revigorar
uma velha e tradicional igreja presbiteriana.
Focar nas melhores práticas e novos métodos
Todos os Diretos Reservados à ALEF
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eram insuficientes por si mesmos. Quando eu
tentei concentrar nas pessoas para reverter
nosso declínio, os membros da igreja pensaram
que eu (e outros membros da equipe) só
queríamos uma igreja maior para acariciar
nossos egos. Quando eu tentei adicionar música
contemporânea para que pudéssemos “atrair
os jovens”, isso causou raiva nas pessoas que
não podiam entender por que os jovens não
gostavam de suas músicas1.

Em sua tentativa, ela ainda esclarece:
Quando eu enfatizei o objetivo de “atrair os
jovens”, as pessoas começaram a perguntar
mais sobre por que a igreja existe e como o
evangelho poderia/deveria ser traduzido para
a língua do coração de pessoas que estão
fora de nossas paredes, e foi ai que comecei
a ter menos resistência. Agora, como uma
consultora, quando eu dialogo com líderes da
igreja, vejo a necessidade de não se concentrar
em métodos e funções da Igreja como ponto de
partida, mas no chamado bíblico para ser uma
igreja, e onde que se encaixa dentro de nossa
história comum2.

Assim, em sua conversão ao sentido de ser uma igreja missional,
ela faz a crucial pergunta:
Estamos apenas focados em ter uma igreja
maior com programas de maior sucesso dentro
das instalações da igreja, ou estamos focados
em algo mais profundamente ligado aos
propósitos de Deus para o mundo?3
1 ALLEN, Stephanie Lutz. Cultivate mission. www.cultivatemission.org. s/d, p. 4.
2 ALLEN, Stephanie Lutz. Cultivate mission. www.cultivatemission.org. s/d, p. 4.
3 ALLEN, Stephanie Lutz. Cultivate mission. www.cultivatemission.org. s/d, p. 5.
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Essa crucial pergunta deve-nos conduzir a entender o conceito
de igreja missional.

Conceito de Igreja Missional
Uma igreja missional é definida como uma busca constante
de estar envolvida com a missão de Deus no mundo. O povo de
Deus é visto como enviado em missão enquanto que nos modelos
tradicionais os enviados são os(as) missionários(as) pagos(as),
por vezes chamados de profissionais. Na igreja missional todos se
percebem como participantes nesse chamado. A missão é de Deus.
A igreja é criada para ser um sinal e instrumento de Deus em favor
do mundo. Essa atividade de Deus no mundo diz respeito tanto a
restauração das pessoas para com Ele, como das pessoas com outras
pessoas e ainda das pessoas com toda a criação.
No modelo tradicional de igreja ela envia missionários enquanto
que no modelo da igreja missional ela mesma é enviada. Não pensa
tanto em destino, mas em uma jornada. Lois Y. Barret, ministra
ordenada da Igreja Menonita dos USA, diz:
A igreja missional é uma igreja que é moldada
para participar na missão de Deus, que se
organiza para restaurar o mundo quebrado e
pecaminoso, para resgatá-lo e redimi-lo para
Deus... Igrejas missionais percebem a si mesmas
não tanto como enviadora, como sendo [ele
mesma] enviada. Uma congregação missional
permite que a missão de Deus permeie tudo
o que ela faz - da adoração ao testemunho,
formando membros para o discipulado. Ela
preenche a lacuna entre o alcance [para fora] e
a vida congregacional [para dentro], já que, em
sua vida comunitária, a igreja encarna a missão
de Deus4.
4 BARRETT, Lois Y. (Ed.) Treasure in clay jars: patterns in missional faithfulness Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 2004, x.
Todos os Diretos Reservados à ALEF
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Vamos expandir essa definição. Note três aspectos importantes:

1. Deus como sujeito da ação
A igreja missional é uma igreja que é moldada
para participar na missão de Deus, que se
organiza para restaurar o mundo quebrado e
pecaminoso, para resgatá-lo e redimi-lo para
Deus...

O sujeito da missão não é a igreja, mas Deus. Deus tem uma
missão, na qual a Igreja participa e jamais o contrário. A localização
da missão de Deus não é principalmente a Igreja, mas o mundo. Deus
é ativo no mundo que Ele mesmo criou, redimindo e sustendo-o. A
igreja tem uma vocação para participar da atividade de Deus, em
nome de toda a criação. Isso está em contraste com a igreja como
o sujeito ativo da missão. É a igreja que tem a missão de levar Deus
ao mundo? Ou é Deus que já atua no mundo e na vida individual
das pessoas? Deus já está atuando no mundo, e somos convidados
para nos unir a Ele naquilo que Ele já está fazendo. Deus está sempre
atuando, não apenas no mundo, mas na vida das pessoas de modo
individual. Deus se preocupa com a vida humana em toda a sua
complexidade.
Muita teoria? Não entendeu? Por exemplo, quando uma criança
está se esforçando para aprender a ler, porque ela tem dislexia, Deus
se preocupa com o aprendizado desta menina, para que ela possa
ter vida em plenitude. Deus está com ela em sua luta. Se você fosse
o tutor desta menina com dislexia, estaria participando naquilo
que Deus estaria fazendo na vida dela. Se você fosse o tutor dela é
porque o amor de Deus te levou a fazê-lo, e seu trabalho seria uma
expressão viva de que Deus está com essa menina e se preocupa com
ela. Entendeu?
Assim, o conceito é:
A missão de Deus é restaurar a totalidade
da criação. A igreja participa como sinal e
instrumento da missão de Deus.
14
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Por outro lado, o conceito não é:
A missão da Igreja é levar o amor de Deus ao
mundo. Deus ajuda a igreja a viver a sua missão.

Isto pode soar um tanto quanto semântico ou mera troca de
palavras, mas essa distinção é fundamental. Isto significa que o que
fazemos dentro das paredes da igreja não é a totalidade da obra de
Deus, mas sim o preparo do povo de Deus para a obra de d´Ele no
mundo. É uma questão de mudança de foco, do institucional, ou de
sobrevivência, para olhar a atividade de Deus, dentro e fora de nossos
muros institucionais. Ela muda o nosso foco não apenas ao perguntar
como podemos restaurar as pessoas para Ele através dos ministérios
oferecidos nas instalações da igreja, mas também para o que Deus já
está fazendo em nossa comunidade e como podemos ser parte disso.
Uma forma de articular que Deus é o sujeito ativo da missão
é o termo missio Dei. Esta frase em latim aparece muitas vezes na
literatura missional. É traduzido como missão de Deus. Deus criou o
mundo, de modo que toda a criação pudesse experimentar plenitude
de relacionamento com Ele. O pecado entrou no mundo e, com ele
a corrupção individual e coletiva (em outras palavras, nós pecamos
como pessoas individuais, e quando nos organizamos em grupos
e sociedades, uma sinergia de pecado entra em vigor). O Deus-Pai
enviou Jesus ao mundo para resgatá-lo. Jesus veio anunciar o reino
de Deus (ou o que muitos chamam de o reinado redentivo de Deus).
Como o Pai enviou o Filho, o Filho enviou o Espírito para o mundo.
O Espírito criou a igreja e a envia ao mundo como participante com
Deus na redenção de toda a criação. A igreja existe para proclamar
e manifestar o Reino de Deus e experimentar em sua própria vida a
presença deste reino, caracterizada pela justiça, amor e misericórdia.
Quando nos preocupamos com o outro, experimentamos (conscientes
ou não) uma antecipação deste reino, em que o amor é a maneira
de vivermos juntos. A vida congregacional interna assume um novo
significado quando ela tem como foco preparar o povo de Deus para
participar da atividade de Deus em favor do mundo.

Todos os Diretos Reservados à ALEF
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Esta distinção liberta-nos de ver nossos esforços sendo
canalizados para igreja-edifício, manutenção-institucional, e númerosresultados. Percebe-se como movimento e não monumento. Não fica
apaixonada pela numerolatria - quantas pessoas estão no edifício
ou assistem aos programas. Antes, se preocupa se as pessoas estão
sendo equipadas, formadas, e guiadas para participar da e na missão
de Deus no mundo. Tal enfoque reconhece que a Igreja aponta para
o reino de Deus. Assim, a ela não é o fim último, mas um meio para o
fim, que é o reino e a glória de Deus. Em outras palavras, não estamos
construindo a igreja como instituição, mas vivendo como um sinal
transformador do reino de Deus.
Igrejas grandes e pequenas podem ser missionais. Não há um
único modelo de ser igreja. Cada igreja vai procurar estar nessa
jornada rumo a um ministério missional dentro de seu contexto, no
lugar que Deus a colocou.
2. Repensando a história
Igrejas missionais percebem a si mesmas não
tanto como enviadora, como sendo [ele mesma]
enviada.

Esta definição também aponta para um afastamento da igreja
como uma agência que predominantemente envia missionários para
outras partes do mundo, e os que fiquem orar e financiam estes.
O movimento missional procura repensar o desafio de que toda a
igreja é enviada, e não uns poucos. É certo que existe a necessidade
de preparar pessoas missões transculturais (Lição 12) e isso jamais
deverá de ser realizado. A questão é que na história da igreja é isso
que se tem compreendido como missão. Ou seja, que missões (no
plural) e a missão (singular) da igreja. Missões transculturais é uma
das atividades da igreja missional e não a atividade. A igreja missional
vive para a missão e missões é uma das suas dimensões. Outras
dimensões são o ensino, serviço, comunhão e adoração.
Quando Constantino declarou o cristianismo como sendo a
religião oficial do Império Romano em 313 d.C., a igreja passou
16
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primariamente a ser um movimento missionário institucionalestatal, estabelecida e protegida pelo império. Essa constantinização
da igreja, contando com a proteção e prestigio do estado, ficou
conhecida como cristandade. Ou seja, uma adesão cultural. Dai surge
o nominalismo – cristão de nome culturalmente identificado em
uma tradição/denominação. Agora, em vez de discípulos, os cristãos
são membros de igreja. Essa membresia constrói um corpo estático
que perde seu caráter de peregrinos. O dinamismo missional – “e
sereis minhas testemunhas tanto em” (At 1:8) – é sufocado pelo
clericalismo-institucionalismo. Conclusão: igreja é um lugar (prédio)
aonde as pessoas vão e não o que as pessoas são. Eu não vou à igreja
e sou a igreja!
Essa situação exige uma resposta de luto que aceita a
desestabilização por amor a Deus, seu reino e sua missão. Quem não
existe para a missão existirá para a manutenção. Faz-se necessário
abraçar essa mudança, caso contrário, esse sal da terra que somos,
não “servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos
homens” (Mt 5:13). O caminho de Jesus nunca foi o de manutenção
do status quo, antes conduziu seu ministério a partir das margens
(Galileia) em vez de um lugar de poder privilegiado (Jerusalém).
3. Missão como a natureza essencial da Igreja
Uma congregação missional permite que a
missão de Deus permeie tudo o que ela faz - da
adoração ao testemunho, formando membros
para o discipulado. Ela preenche a lacuna entre
o alcance [para fora] e a vida congregacional
[para dentro], já que, em sua vida comunitária,
a igreja encarna a missão de Deus.

Missão não é uma função da igreja, mas seu propósito de existir.
Missão como apenas uma função pode ser vista na maneira como
muitas igrejas têm um departamento de missão, que normalmente
supervisiona o dinheiro e missionários(as) enviado(as) para terras
estrangeiras. Missão não se trata de departamento, mas de sua
Todos os Diretos Reservados à ALEF
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essência e a igreja não existe para outra finalidade. Ela é povo
missional de Deus onde todos são preparados e equipados para
participar na missão de Deus no mundo.
Culto, governo (o trabalho do conselho da igreja) e a formação
espiritual de adultos e crianças (discipulado) tomam um novo
significado. Estes aspectos da vida comunitária da igreja nunca
deixarão de existir e, na verdade, se tornam ainda mais importantes.
Nós nos reunimos em adoração, classes, pequenos grupos para
desenvolver a nossa própria fé, discernir a nossa vocação, e planejar
juntos como vamos viver nosso chamado em nossa comunidade e em
nossas esferas de influência. O governo da igreja está principalmente
perguntando como a congregação pode viver o seu propósito no
ritmo da comunhão e do envio. Isso altera as conversas que temos ao
redor das reuniões. Em vez de apenas perguntar: “O orçamento está
equilibrado?” Passamos a perguntar: “Esse orçamento reflete nosso
propósito como uma igreja missional?”
A igreja missional é aquela que vive como um sinal da presença
de Deus no mundo através de todas as suas atividades internas e
externas. As atividades e práticas internas, tais como adoração,
estudo da Bíblia, ministérios com as crianças/jovens, o cuidado um
do outro, assumem um significado mais profundo. O foco dessas
atividades internas está em ajudar as pessoas a desenvolverem sua
fé e identificarem sua vocação/dom para o serviço. Um serviço que é
vivido em ministérios nas instalações da igreja e mais além.
Na igreja missional, o papel dos pastores é “preparar os santos
para a obra do ministério” (Ef 4:12). Trata-se do ministério comum a
todos. Qual? “Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo
mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação”
(2 Co 5:18). Todo discípulo tem esse ministério – o ministério da
reconciliação – das pessoas para com Deus, com elas mesmas e com a
criação. Quem prepara os santos (discípulos) para essa obra? Pastores
e mestres! É claro que você, como discípulo maduro de Jesus, pode e
deve buscar essa preparação, mas os pastores e mestres não podem
se esquecer dessa tarefa, porque “todo o corpo, ajustado e unido
pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em
amor, na medida em que cada parte realiza a sua função” (Ef 4:16). A
18
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tarefa prioritário de um pastor é mobilizar, capacitar e supervisionar
o povo de Deus para que seja um povo missional.
As três definições que seguem de igreja missional nos ajudam
muito a compreender também nossa tarefa como agentes missionais
do reino de Deus...
Precisamos entender que missão não é apenas
uma atividade da igreja. Em vez disso, a missão
é o resultado da iniciativa de Deus, enraizada
nos propósitos de Deus para restaurar e curar a
criação. “Missão” significa “envio”, e esse tema
central da Bíblia descreve a finalidade da ação
de Deus na história humana... Nós aprendemos
a falar de Deus como um “Deus missionário”.
Assim aprendemos a compreender a igreja
como “pessoas enviadas”. “Assim como o Pai
me enviou, também eu vos envio ao mundo”
(Jo 20:21)5.
Temos que distinguir entre missão (singular)
e missões (plural). O primeiro refere-se
principalmente à missio Dei (missão de Deus),
isto é, a auto-revelação de Deus como Aquele
que ama o mundo, o envolvimento de Deus
no e com o mundo, a natureza e atividade
de Deus, que abrange tanto a Igreja como o
mundo, e em que a igreja tem o privilégio de
participar. Missio Dei enuncia a boa notícia de
que Deus é um Deus-para-pessoas. Missões
(empreendimentos missionários da igreja) se
referem a formas particulares, relacionadas com
horários específicos, lugares ou necessidades,
de participação na missio Dei6.

5 GUDER, Darrell L. (Ed). Missional church: a vision for the sending of the

church in North America. Grand Rapids: Eerdmans, 1998, p. 4.

6 BOSCH, David J. Transforming mission: paradigm shifts in theology of mis-

sion. Maryknoll: Orbis Books, 1991, p. 10.
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A igreja, como o povo de Deus no mundo, é
inerentemente uma igreja missionária. É a
participação plena na obra redentora do Filho
enquanto o Espírito cria, guia e ensina a Igreja
a viver como as pessoas distintas de Deus. Com
esse entendimento, a missão deixa de ser uma
função da igreja para descrever sua natureza
essencial...7

Conclusão
Então, você tem uma missão para Deus no mundo? Não, o
contrário, Deus é que tem uma missão para com o mundo e quer
realiza-la através de você e sua Igreja. Se queremos colocar de
forma positiva, nossa missão é cumprir a missão de Deus no mundo.
Lembre-se: igreja não aonde você vai; igreja é o que você é: “vós
sois...” Lembre-se mais: você já está em missão. Você já está enviado:
“assim como o Pai me enviou, eu também vos enviou”! Você é um
agente missional de Deus para a transformação das pessoas e do
mundo. Sem isso, sua igreja jamais será uma igreja missional.
Para isso, é fundamental discernir o papel e a presença
da liderança na igreja. Infelizmente ainda funcionamos com a
mentalidade do líder burocrático, eleito para atuar na igreja. Ninguém
deveria ser líder na igreja se fosse a serviço da missão de Deus. Isso
passa fundamentalmente pela visão pastoral. É sim responsabilidade
pastoral mobilizar, treinar e capacitar a liderança para tal e com tal
visão. Uma liderança que não está a serviço de Deus e sua missão
tende a ser causadora de problemas e dona da igreja.
Citei aqui a experiência da pastora Stephanie Lutz Allan que
afirmou que “queríamos uma igreja maior para acariciar nossos egos”.
Como é fácil desviar os motivos pelos quais a igreja existe. Pensamos
que estamos realizando a missão, mas estamos inflando nosso ego
para termos uma igreja maior, mais vibrante, mais tudo... A grande
pergunta que alguém que se converteu a perspectiva missiológica
7 VAN GELDER, Craig. The essence of the church: a community created by the Spirit.
Grand Rapids: Baker Books, 2000, p. 31.
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será sempre a mesma: “para que?”. Isso mesmo: de agora em diante
você sempre irá perguntar “para que?”. Para que queremos um culto
mais vibrante? Para que realizaremos um acampamento de carnaval?
Para que iremos reformar a igreja? Para que criaremos uma nova
programação aos jovens? Para que dizimamos? Para que...?
Uma igreja, um pastorado, uma liderança que não pergunta
“para que” não se converteu a missão de Deus.
Pense nisso tudo! Reflita você mesmo. Caso seja um pastor, o é
para que? Caso seja um/a líder, para que o é? Se sua igreja não é uma
igreja missional, ela é para que? É impossível participar da vida de
Deus sem que também não participemos de sua missão!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. O que podemos definir do que seja uma igreja missional?
2. Qual o perigo de viver a igreja na perspectiva de seu aumento
numérico apenas?
3. Você como líder já se fez a pergunta: Para que eu sou líder?
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POR UM “NOVO” PARADIGMA
DE ESPIRITUALIDADE
José Marcos
Objetivos
• Refletir sobre a nossa espiritualidade.
• Fazer uma análise crítica do desafio apresentado à Igreja de
Jesus à luz do texto do Bom Samaritano.
O Congresso ALEF para Pastores e Líderes 2015, instiga-nos ao
grande desafio de pensarmos liderança, espiritualidade e Reino de
Deus. Não tenho dúvida de que será um tempo propício para que o
Espírito tenha plena liberdade em falar aos nossos corações.
Nesse breve texto, resolvi abordar o tema da espiritualidade.
Espero que a leitura que se segue tenha utilidade para a sua vida.
Antes de continuar, queira ler o texto de Lucas 10.25-37.
Antes de ir ao texto, farei uma constatação. Tenho visto que a
Igreja brasileira passa por uma crise com causas multifatoriais, mas,
dentre tantas, uma é fundamental: temos sido um “ente religioso”,
quando deveríamos ser um “corpo testemunhal”. Entendo que isto
passa por um fator que denomino “paradigma de espiritualidade”.
Vou desenvolver isto à luz do texto bíblico, mas, antes, entenda o que
é um paradigma.
Paradigma é um conceito tão cristalizado em nossas cabeças que
determinam respostas prontas para quase tudo que fazemos, sem
demandar reflexão nem explicação prévias. Por exemplo: quando
o pastor diz, “abram a Palavra de Deus”, todos abrem a Bíblia, sem
o mínimo questionamento sobre a verdade de que aquele livro é a
Palavra de Deus. Por que isso acontece? Porque já há um paradigma
estabelecido a esse respeito. Entendeu?
O grande problema é que os paradigmas podem nos trair e, ao
pensar que estamos fazendo a coisa certa, podemos cometer erros
profundos. Quer ver como isso acontece? Então vamos ao texto,
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analisando a postura do sacerdote e do levita, quando resolvem
negligenciar a causa do homem que estava à beira do caminho, quase
morto. Se formos bem honestos em nossa exegese, chegaremos à
estranha conclusão de que esses dois homens “não fizeram a vontade
de Deus, porque estavam fazendo a vontade de Deus”.
Essa história (ou estória, não sabemos) é contada por Jesus para
ensinar que a maneira como devemos operar a nossa relação com
Deus não pode se limitar aos paradigmas da religiosidade, mas sim, a
outro paradigma que envolve a relação total com Deus, na totalidade
da vida. Se não, perceba: essa história serve apenas para ilustrar
a resposta dada no versículo 27, ou seja, que a operação da nossa
vida eterna se dá aqui e agora, na totalidade de nossa vida prática,
em nossa relação com o outro. De todo o teu coração – central das
emoções; de toda a tua alma – central da transcendência; de todas
as tuas forças – central das atividades somáticas e; de todo o teu
entendimento, central da vida lógica. Naturalmente, essa dinâmica
não pode ser vivida fora da relação com o “próximo”.
O problema do sacerdote e do levita é que o paradigma que
estava na cabeça deles era outro: a relação com Deus se opera nos
regramentos religiosos, por isso, tocar no homem ensanguentado
os tornaria impuros e, consequentemente, impossibilitados
temporariamente de se relacionarem com o deus que estava
guardado no templo. Veja que não houve dolo na atitude dos dois,
pelo contrário, o que eles mais prezaram foi manter a pureza de
suas vidas para não comprometerem a sua relação com Deus. Mas,
segundo o ensino de Jesus, os dois estavam equivocados em sua
maneira de pensar. É por isso que eu disse que eles “não fizeram a
vontade de Deus, porque estavam fazendo a vontade de Deus”. O
erro não estava na intenção dos dois, mas sim, no paradigma de
espiritualidade que movia a operação da fé de ambos.
Entendo claramente que a Igreja pode cometer o mesmo erro,
se não repensar a sua espiritualidade. Possa ser que, em nome da
“religião do templo”, também estejamos deixando para trás os tantos
caídos à beira das estradas da vida. Possa ser que, ao pensar que
estamos fazendo a vontade de Deus quando operamos a nossa
religiosidade, deixemos de operar a real vontade de Deus. Enxergo
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esse texto de Lucas 10 como uma chave de leitura para balizar a
nossa espiritualidade.
É exatamente nesse ponto que entendo que precisamos repensar
o paradigma da nossa espiritualidade. Precisamos desenvolver uma
santidade que seja operada em nossa vida toda, bem como um
discipulado que seja marcado pelo nosso serviço ao outro. Santidade
e serviço são dois eixos do paradigma de espiritualidade presente no
texto. Por isso, meu desafio, e entendo que falo em nome de Jesus, é
que tenhamos uma vida humanamente santa e humildemente serva,
onde a operação de nossa salvação deixe de ser ritualística para ser
testemunhal.
Nesse congresso, teremos muitos sopros do Espírito nessa
direção. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. No texto eu digo que “temos sido um ente religioso, quando
deveríamos ser um corpo testemunhal”. Elabore melhor essa
afirmação.
2. Ao ler o versículo 27 de Lucas 10, que paradigma de
espiritualidade está em cena?
3. Olhe para a sua vida e avalie a operação da sua relação com
Deus à luz do paradigma de espiritualidade apresentado no
texto de Lucas.
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BREVES REFLEXÕES
SOBRE DISCIPULADO
Pr. Marcos Mendes1
Vivenciamos hoje o tempo que o sociólogo Zygmunt Bauman
chamou de modernidade líquida, no qual a vida transcorre em uma
velocidade perturbadora e em condições de incerteza permanente.
É possível que o grande drama da sociedade contemporânea,
repouse na crise de princípios e valores que afetam a espécie
humana, de onde decorrem todos os problemas vivenciados de forma
prática no cotidiano: violência, corrupção, desigualdade, injustiça,
pornografia (em seus mais variados segmentos), uso crescente de
drogas lícitas e ilícitas, desagregação familiar, etc. E nesse sentido,
cabem alguns questionamentos:
• Como sobreviver espiritualmente a este conflito de ideias,
conceitos e valores, mantendo a integridade de nosso caráter
cristão?
• Como e com quem podemos manter uma discussão
permanente, de forma coerente e equilibrada, cujo propósito
é refletir acerca da fé e de todo arcabouço de princípios
que servem de sustentação para aquilo que cremos e que
buscamos viver?
• Onde buscar apoio quando as tormentas provocadas pelo
secularismo invadem nossa mente e tentam abalar nossas
estruturas de fé?
Diante dessas questões, entendemos que não há como
respondê-las sem fazer menção da Igreja, como reduto divino onde
temos a oportunidade de nos fortalecer, de progredir, de saber, com
segurança, a verdade que nos é possível conhecer, sob a ótica de
Deus. Podemos, ainda, compreender as distorções do pensamento
mundano e curar-nos espiritualmente, pela oração, pela Palavra
e pela comunhão. É através dela que a maioria das pessoas toma
conhecimento da graça divina, encontra a salvação em Jesus Cristo e
exerce o ministério que recebeu do Senhor.
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A Igreja constitui um dos mais maravilhosos projetos divinos ao
longo da história. Reunir, através dos séculos, homens e mulheres, de
todas as partes do mundo, de diferentes línguas, raças, etnias, idades,
com formação cultural e intelectual diversificada, para compor um
único povo, sob um único governo de um único Senhor, sob uma
mesma fé, consiste um empreendimento que somente Aquele que
lançou as bases do universo poderia realizar.
E o mais extraordinário na construção deste edifício, cujo
alicerce é Cristo, sendo Ele a pedra de esquina, é que as ovelhas
chamadas a este aprisco, não eram modelos de santidade, de devoção
e de justiça. Na verdade, foram chamados os mancos e ressequidos,
os loucos e desvairados, os ladrões, as prostitutas, os homicidas,
os homossexuais, os idólatras e toda sorte de pessoas doentes,
atormentadas, oprimidas e fracas. Afinal, Ele não veio para os sãos,
que não precisam de médico, mas para os doentes. Seu chamado é
para os pecadores (cf. Mc 2.17)!
Parece loucura, mas esse grupo, tremendamente heterogêneo e
completamente desprovido de quaisquer qualidades e talentos, aos
olhos humanos, foi comissionado como representante do reino de
Deus na terra, responsável pela grande tarefa de proclamar a salvação
do Senhor, através da graça encarnada em Jesus Cristo.
Diante dos desafios gigantescos que se levantaram em cada
período da história, a partir do nascimento da Igreja em Jerusalém
no dia de Pentecostes, só a ação sobrenatural do Espírito Santo na
vida de cada crente poderia levar a cabo a tarefa que foi entregue
aos santos e dar crescimento à obra divina entre os povos e nações.
Todavia, ao longo dos séculos, em especial, nos últimos cem anos,
a saúde deste corpo tem sido seriamente afetada por doenças que
entram por suas portas, não raro com facilidade, e sem que a maioria
de seus membros se aperceba do que está ocorrendo, acreditando
que “tudo é natural” e passando a contemporizar com elementos,
inclusive, anticristãos.
Muitas igrejas deixaram de ser uma agência do reino divino, para
tornarem-se empresas bem dirigidas e bem sucedidas. Emitimos um
sem número de manuais, guias e códigos sobre como ser um pastor
de sucesso, como ser feliz neste mundo, como enriquecer, como
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viver com mais saúde, como isso e como aquilo, sempre utilizando
a Bíblia Sagrada como referencial (ainda que, muitas vezes, de forma
equivocada) entretanto, deixamos de anunciar nas praças, nas
esquinas, nas casas, nas redes sociais no rádio e na televisão, uma
mensagem que denuncia o pecado dos homens, que conduz ao
arrependimento e que apresenta Jesus Cristo como o caminho para
o céu.
Temos uma preocupação crescente com a suntuosidade e
conforto dos templos, esquecendo-nos de olhar para lugares simples,
desconfortáveis e sem qualquer estética como as casas de papelão
sob os viadutos da cidade, os campos de refugiados, as tribos, as
favelas e tantos outros lugares, onde as portas do inferno (como a
fome, a miséria, o crime, a ignorância, a prostituição, a drogadição,
etc) têm prevalecido. Já não nos incomodamos tanto com isso, porque
é mais fácil lançar a culpa sobre os pobres ou sobre a ineficiência
do poder público e, assim, enquanto nos assentamos em poltronas
macias, sob a brisa agradável de um condicionador de ar, no verão,
deixamos levas de famintos sem pão, desvalidos sem teto e enfermos
sem tratamento.
Os cargos e funções eclesiásticas enchem mais os olhos dos
chamados “santos”, que a chamada para servir. Assim, o número
de igrejas multiplica-se muito mais pela dissensão entre os homens
na disputa por posição, renome e riquezas, que pela prática da
evangelização.
A idolatria a pastores, pregadores, cantores e “fazedores de
milagres” intensifica-se ao ponto de, constantemente, igualar-se
à conduta dos adoradores de Baal, não lhes faltando, em muitas
ocasiões, nem mesmo os tolos sacrifícios, que dilapidam seus
patrimônios, sua família, sua integridade, em nome de uma fé
cega e vã. Há o abandono de uma teologia saudável, edificante,
esclarecedora, em favor da crença em fábulas e heresias, fundadas
em distorções do texto bíblico, em inovações e em revelações
absurdas, que mais escandalizam do que libertam o espírito humano,
por estarem radicalmente desprovidas da verdade de Deus.
Qualquer reflexão mais consciente sobre o comportamento
evangélico na contemporaneidade, irá nos conduzir ao entendimento
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de que a Igreja está doente. Não é pessimismo, não é derrotismo,
não é revolta. É uma constatação que qualquer cristão dotado de um
pouco de sanidade espiritual e dedicado a pensar sobre a Igreja, à luz
das Escrituras Sagradas. É perceptível e, como consequência, muita
gente boa, afastou-se de sua comunidade eclesiástica.
Então, tudo que se falou sobre a Igreja no início desse texto é
falso? O projeto divino falhou? Devemos pensar ou orar por uma
nova instituição, para cumprir a tarefa da evangelização e do socorro
aos necessitados material e, sobretudo, espiritualmente?
Não! Reitero que a Igreja constitui um dos mais maravilhosos
projetos divinos ao longo da história. Ela apenas está enferma por
haver permitido que tantos elementos do pensamento secular,
a exemplo do pluralismo, do individualismo, do narcisismo, do
materialismo e do hedonismo, invadissem seus corredores e
levassem um considerável contingente de seus integrantes à adoção
de princípios e valores destoantes do evangelho de Jesus Cristo.
Portanto, houve um adoecimento geral, que conduziu pessoas ao
descompromisso, à irreverência e ao pecado. Como, então, combater
esse mal que tem tirado o viço da Igreja, roubado sua energia, freado
sua ação como agência promotora de transformação espiritual, para
levar a verdadeira vida aos pecadores e anunciar o reino de Deus aos
homens?
Minha compreensão é que precisamos voltar ao evangelho
bíblico e às disciplinas cristãs, por uma vida de aprendizado contínuo.
Necessitamos que o Espírito Santo nos oriente nessa retomada
do crescimento espiritual, por intermédio de uma transformação
radical e integral na minha e na sua vida. Isso ficou evidente desde
o momento no qual Jesus iniciou a escolha dos doze homens que
estariam ao seu lado ao longo de três anos.
Está claro que é impossível ao homem, cumprir o propósito
divino, se não passar pela cruz e, a partir de então, ser submetido
a um processo de formação espiritual, que dentre outros objetivos,
visa restaurar a imagem de Deus em nós, desfigurada pelo pecado.
Em outro sentido, não há como isolar os membros da igreja e evitar
seu diálogo com o mundo, como querem alguns líderes. Esse diálogo
é inevitável, pois estamos inseridos em uma sociedade e envolvidos
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em um contexto cultural: somos seres sociais. Logo, em lugar de
levantar muralhas ao redor da Igreja, seus líderes precisam preparar
os cristãos para esse confronto de ideias e para que se mantenham
firmes em suas convicções de fé.
O caminho para que essa mudança ocorra de forma consistente,
conduzindo-nos a uma vida com Deus, por Deus e para Deus, é o
discipulado, um processo de formação contínua, que independe de
idade, do tempo de fé, do conhecimento teológico ou da função
que estejamos exercendo na Igreja. Bonhoeffer conceitua que “o
discipulado é o comprometimento com Cristo” (2013, p. 21)2, um
comprometimento que brota a partir do chamado do Mestre e a
imediata obediência a esse chamado unicamente pela fé, tal qual o
“segue-me” pronunciado a Levi, no meio da coletoria (Mc 2.14). Um
chamado que se mostra como porta para um caminho de formação e
crescimento, que exige renúncia e disciplina.
E esse processo não deve ser visto de forma limitada, como,
por exemplo, um departamento da igreja ou um grupo formado por
recém convertidos. Para muitos consiste em uma classe dominical,
onde os neoconversos são orientados, não raro, sobre os costumes
e dogmas eclesiásticos, cobrados acerca da frequência aos cultos e
ensinados – diga-se de passagem – de forma um tanto superficial,
sobre alguns elementos da fé cristã, não constituindo sequer
aquilo que citamos como “treinamento pré-discipulado”. Isso é o
que chamamos de “discipulado circunstancial”, ou seja, decorre
meramente do momento (“circunstância) da decisão por Cristo.
Entretanto, o trabalho de discipulado precisa ser encarado como a
metodologia de Cristo para o crescimento dos crentes, produzindo
conversão, transformação de caráter, construção de uma vida cristã
aos moldes do que prevê a Palavra de Deus e multiplicação da
Igreja. E isso não é algo circunstancial, momentâneo, porém, deverá,
enquanto processo, ter um caráter permanente, isto é, ocorre ao
longo da vida, pois estamos em constante aperfeiçoamento, até o dia
que partirmos desse mundo.
Uma estratégia de discipulado bem aplicada, à luz do padrão
bíblico, produz crescimento qualitativo por oportunizar que, tanto
individualmente, quanto no cerne do Corpo, aprendamos com o
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Espírito Santo e com nossos irmãos, e nos aperfeiçoemos no amor,
na doutrina, na comunhão e nas virtudes cristãs, perseverando na
fé e fortalecendo-nos na esperança da redenção em Cristo Jesus. De
igual forma, provoca crescimento quantitativo, considerando que
discípulos geram discípulos, sendo a melhor estratégia de evangelismo
e multiplicação a ser adotada pela Igreja, além de constituir uma
determinação do Senhor Jesus, conforme Mateus 28.19.

Um discipulado desenvolvido pela Igreja que funcione deve
apresentar Jesus de tal forma que não consigamos optar por
outro caminho. Como propõe Stott “nada é mais importante
para um discipulado cristão maduro do que uma visão renovada,
clara e verdadeira do Jesus autêntico” (2011, p. 39)3. Portanto,
ser discípulo não é apenas ser convertido: é viver a vida de Jesus

Cristo em nossa própria vida, como escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas,
“já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em
mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual
me amou, e se entregou a si mesmo por mim” (Gl 2.20).

Acredito que esse é o medicamento que, aliado ao
reconhecimento de nossos pecados, arrependimento e de uma
forte disposição para mudar, trará cura para nossa vida e nos
permitirá cumprir nosso papel no reino de Deus.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. Relacione alguns dos principais problemas que afligem
espiritualmente a Igreja contemporânea.
2. Existe uma diferença relevante entre os conceitos de
discipulado circunstancial e discipulado permanente.
Identifique essa diferença e aponte qual deles reveste-se de
maior proveito para o crescimento e a edificação espiritual
da Igreja, justificando sua resposta.
3. Biblicamente, segundo Gálatas 2.20, o que é ser discípulo de
Jesus
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CAMINHOS PARA
UMA ESPIRITUALIDADE
TRANSFORMADORA HOJE,
NO CAMPO PESSOAL, COMUNITÁRIO
E SOCIAL
Romildo Gurgel
Atualmente, o tema espiritualidade parece ser um tema
bastante recorrente em nossa cultura. Ele aparece tanto no âmbito
religioso, ambiente este com múltiplas apresentações e percepções
bastante variadas, encontrando aí o seu ambiente natural como o
campo mais amplo, como também nas mais diversas áreas onde o ser
humano se encontra. Hoje tanto jovens, como adultos, estudiosos
filósofos e cientistas, empresários e executivos e aqueles que estão
sobre o poder econômico incorporam em suas ações certo tipo de
espiritualidade. Há também aqueles que pensam que espiritualidade
tem a sua pauta em retiros de meditação, e aqueles que suas famílias
optaram para que seus filhos estudassem em colégios religiosos, ou
ainda, os monges em suas enclausuras, passando por experiências
isoladas. Poderemos afirmar que todo ser humano tem sede de se
encontrar com sigo mesmo e com Deus para achar a respostar do
porquê estamos aqui. Não há quem fique de fora dessa realidade
pessoal, quer seja ela intencional, percebida ou não. O apóstolo Paulo
escrevendo a Igreja de Éfeso traduz com veracidade declarando dois
tipos de pessoas no mundo: as que estão “em Cristo” e as que não
estão em Cristo (cf. Efésios 2:1-2). A queda reduziu a humanidade a um
estado de espiritualidade independente, onde predomina alienação
ao curso do mundo, ao seu príncipe como sendo o da potestade do
ar, do espírito que age naqueles que não obedecem ao evangelho
de Jesus Cristo, inclinados a vontade da carne e dos pensamentos. A
escritura sagrada, classifica esta classe de humanos como uma classe
independente (híbrida) – caracterizada como morta nos seus delitos
e pecados (v.1) e viva aos que mediante a fé está unida com Cristo,
através da Sua graça salvadora (v.5).
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Sendo assim, todos nós incorporamos quer queiramos ou não
algum estado de espiritualidade, consciente ou inconscientemente.
Veja o que (Droogen, p.124) observou sobre essa possibilidade:
A espiritualidade elabora uma atitude, um
comportamento que concretiza simbolicamente
com o sagrado. Estas relações com o sagrado
têm consequências para as suas relações com o
mundo e com os outros homens.

O homem é o reflexo da relação do estar sem ou com Cristo. O
estar em Cristo, o Espírito Santo assume a posição inspirando-o para
criar esse vínculo relacional e simbólico. Ao criar símbolos, o homem
se mostra sujeito ativo ao invés de objeto passivo. Por isso, ele
possibilita a abertura do mistério. O invisível fica invisível, misterioso,
mas deixa-se conhecer e tornar-se visível.
O apóstolo Paulo valida esta ideia ao escrever a igreja de Corinto,
comunidade fraca em diversas áreas, que como comunidade de
Deus seus pecados poderiam ser observados sem muito esforço.
Ele ensinou a esta comunidade que ela poderia trazer a imagem
do espiritual da mesma forma que estavam trazendo a imagem do
terreno, ao escrever:
E, assim como trouxemos a imagem do que é
terreno, devemos trazer também a imagem do
celestial”
(1Coríntios 15:49)
“...todos nós, que com a face descoberta
contemplamos a glória do Senhor, segundo
a sua imagem estamos sendo transformados
com glória cada vez maior, a qual vem do
Senhor, que é o Espírito”
(2Coríntios 3:18).
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Conforme os textos citados acima, a imagem do celestial se
torna possível através da educação contemplativa, ocorrendo de uma
forma enigmática, como um reflexo de um espelho. Se observarmos
nossa imagem frente a um espelho, contemplaremos a nossa
aparência, o espelho refletirá a nossa imagem. A imagem é o reflexo
de uma realidade visual, sem que ela mesma seja uma realidade,
mas apenas uma transmissão visionária da aparência, como se
uma pessoa descrevesse você através dos seus próprios olhos. Pela
imagem refletida, muitos detalhes poderão ser observados da nossa
aparência, é aí que surge uma conversa consigo mesmo e com o
próprio coração, porém, o reflexo da amostragem dessa realidade
visionária fala que algo pode ser mudado, é a partir daí que a
imagem serve de condutor a possíveis transformações e mudanças.
O retoque natural é como um reboco aparente de uma maquiagem
exterior, que pode ser também uma camuflagem, mas não temos o
recurso para as transformações de tal dimensão transformadora. O
ensino no Espírito é refletir a glória da imagem de Deus como por
um espelho. É um grande milagre! O espelho revela duas imagens a
sua e ao mesmo tempo a imago Dei. A imagem de Deus se perdeu no
homem, ela foi desfigurada com a queda na transgressão da vontade
do pecado. Mas a imagem do homem, frente a imagem de Deus, o
Espírito Santo faz com que percebamos essa diferença mostrandonos a impossibilidade natural de qualquer retoque que possa ficar ao
menos parecido com a Sua imagem. Os olhos humanos são abertos
e aguçados, para perceberem alguma mudança feita pelo Espírito
Santo, quando comparada a imagem do seu próprio ser, perceberá
algo parecido, transformação essa que foi incluída no velho reflexo. A
imago Dei no ser humano continua intacta no coração de Deus. Deus
se fez carne em Jesus Cristo onde 100% foi homem e Deus. Esta
realidade de Deus só é revelada por e través do Espírito Santo que
habita em nós, cujo reflexo transmite com precisão, a imagem de
Deus, transformando-nos pela imagem contemplada de glória em
glória através do espelho.
O ensino espiritual parte da observação desse reflexo obscuro,
mas real. Contemplar o nosso rosto, é perceber pela imagem a nossa
condição de pecadores, é contemplar a exposição da nossa natureza
caída e desfigurada que foi alterada, e a partir daí, se evidencia
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a norma da lei, que encerra todos debaixo do pecado. O reflexo que é
espiritual, poderá servir de um condutor a Cristo, que na relação
entre mestre e discípulo poderá transformar o coração e aformosear
o rosto. O ensino de Cristo, é feito por esta pedagogia através do
Espírito Santo.
Tiago ao escrever sua epístola explicita melhor essa ideia,
associando o retoque do espelho através da prática da palavra para
que haja a possibilidade de haver a manifestação da imagem do
espiritual. O princípio de encarnar as palavras das escrituras sagradas,
significa para nós um reflexo de Deus na nossa face, uma imago Dei,
que revela o caráter de Deus e ao mesmo tempo do ser humano
transformado através dessa imagem. Tiago escreveu:
“Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em
prática, é semelhante a um homem que olha a
sua face num espelho e, depois de olhar para
si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência”.
(Tiago 1:23-24)

A prática da palavra altera toda imagem velha alienadora. Não
se pode pensar em espiritualidade sem pensar em transformação,
conversão pessoal e serviço. A transformação da vida, a conversão do
coração e o serviço ao outro. É característica de alguém que possui
um genuíno relacionamento com Deus: a) Andar em novidade de
vida, refletida na sua forma de viver os valores do Reino de Deus
(2 Co. 5.17); b) Haver conversão genuína do seu coração, que agora
coloca todas as suas emoções sob o controle do Espírito de Deus (Fl
4. 4-9); e c) Ter uma vida de serviço e altruísmo ao próximo (Jo. 13.117), refletindo de maneira concreta e real o caráter de Cristo.
Frente a um espelho pode acontecer de tudo. Como frisa muito
bem (Droogen, p.126):
“Quanto aos meios de expressão, cada
espiritualidade faz uma seleção de um leque
de possibilidades. Ela pode usar o corpo ou
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negá-lo, apelar a toda a personalidade ou só a
uma parte. Ela usa todos os cinco sentidos ou
só alguns. Ela pode ter um caráter emocional
ou, ao contrário, racional. O corpo pode ser
usado de muitas maneiras. A espiritualidade
pode exigir uma certa atitude do corpo, certos
movimentos e gestos”.

Apoia e muito o que comenta Droogen e que é bem compatível
com o que o apóstolo Paulo escreveu a igreja Romana:
(v.12) - “Não reine, portanto, o pecado em
vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais
ás suas paixões;
(v.13) - Nem ofereçais cada um os membros
do seu corpo ao pecado como instrumento
de iniquidade; mas oferecei-vos a Deus como
ressurretos dentre os mortos, e os vossos
membros a Deus como instrumento de justiça”
(Romanos 6:12-13)

Os membros do nosso corpo podem pela perseverança da
tentação, forçar o corpo a ser instrumento do pecado; do mesmo
modo, tais membros podem estar disponíveis a Deus para a prática
da sua vontade através da Sua Palavra em justiça revelada por meio
da fé.
Penso que o tema espiritualidade tem a ver com a pessoa toda
e a vida toda. Excluindo uma forma de expressão individualista, pois
o homem é um ser social. Acredito que nada disso acontece sem
que haja um processo contínuo e radical de discipulado na fé para
que isso se suceda, uma vez que é através do ensino que ocorre a
transformação do coração. Somos desafiados a incorporar no nosso
modus vivendi um discipulado radical, contínuo e transformador.
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ESPIRITUALIDADE
COMUNITÁRIA E SOCIAL
Aprecio a clareza elucidativa de Leonardo Boff quando trata
do assunto entre o reino de Deus e a comunidade da fé, a Igreja. Ele
escreveu:
“O cano da água não é água e o que ilumina é a
chama não a vela acesa” (BOOF, p.39).

Com essas palavras, Boff está afirmando que Jesus não anunciou
uma Igreja, ele anunciou o Reino de Deus e a transformação interior
(conversão). Posteriormente, no seu lugar, surgiu a Igreja como
comunidade de fieis que crêem em Jesus. Não são poucas as
comunidades que infelizmente identificam o Reino de Deus com a
Igreja. Este erro tem feito com que a maioria das nossas concentrações
de serviços ministeriais fiquem centralizadas no púlpito, no clero,
no domingo e no templo. A igreja, ao invés de se apresentar como
agência sinalizadora do caminho de salvação, se apresenta como um
fim em si mesma. O que deve contar como relevância e singularidade
é a experiência que a comunidade tem com Jesus de Nazaré. Somos
herdeiros de Deus não pelo fato de estarmos em uma instituição
cristã e seguimos os seus dogmas e preceitos. A verdade disso é
que estaremos sujeitos a esta herança se continuamente tentarmos
reviver a experiência de Jesus como prática e regra de nossa fé. Desta
maneira, estaremos demonstrando que somos filhos e filhas de Deus
como quem contempla seu rosto reverentemente enquanto nossos
pecados são perdoados.
Se uma comunidade cristã produz essa forma eclesial, frisa
Boof, ela se transforma em caminho espiritual.
Já (Droogen, citando Hermann Brandt, p.112), definiu como
espiritualidade comunitária o exemplo de uma lâmpada em cima
de uma mesa: ela ilumina a mesa, mas serve também para ver
fenômenos ao redor desta mesa. Nesta mesma linha de raciocínio o
apóstolo Paulo escreveu:
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“...quem é espiritual discerne todas as coisas e
de ninguém é discernido.” (1Co.2:15).

Este pensamento transcreve a influência iluminadora que a
espiritualidade conduz, discernindo aquilo que está em volta, bem
como ao mesmo tempo, refletindo a imagem da glória de Deus. Na
conecção Deus/Homem, a glória de Deus passa pelo ser do homem
na vivência das virtudes cristãs (MULLER, p.34)
As palavras de Jesus sobre este assunto são;
“Vocês são a luz do mundo. Não se pode
esconder uma cidade construída sobre um
monte. E, também, ninguém acende uma
candeia e a coloca debaixo de uma vasilha Ao
contrário coloca-a no lugar apropriado, assim
ilumina a todos os que estão na casa. Assim
brilhe a luz de vocês diante dos homens, para
que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao
Pai de vocês, que está nos céus”. (Mateus 5:1416).

Jesus aqui tenciona em dizer que somos os portadores dessa luz
para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não deve ser um segredo
para ser ocultado, ele deve ser mostrado publicamente através dos
nossos gestos, atitudes e ações. Deus nos fez ser portadores de luz
com a finalidade de que essa luz brilhe. Nós não temos luz própria.
Sem Cristo somos apagados, aparece só a imagem do terreno, mas,
uma vez acesos, não se pode ocultar tal luz da imagem de Deus em
nossa união com Jesus Cristo de Nazaré.
Concordo com (RENDERS, p.95), quando diz que o cristianismo é
essencialmente uma religião social, e tratar de torna-la uma religião
solitária é, na verdade, destruí-la. De maneira nenhuma pode existir
sem a sociedade, sem conviver e falar com outros seres humanos.
A fé precisa ser operada em amor, existindo uma conecção da
comunidade da fé com a que não tem fé. A missão é na fronteira e no
Todos os Diretos Reservados à ALEF

37

contexto do reino de Deus, não é nossa, é de Deus. A oração ensinada
por Jesus é chave quando mencionou essas palavras: “teu reino”,
“tua vontade”, percebe-se ainda que nada é individualizado quando
mencionou ainda estas: “Pai nosso”, “pão nosso”, “nossas dívidas”,
“nossos devedores” (cf. Mateus 6:9-13). Sendo assim, penso que
deva existir um lado interno, comum para que haja o acontecimento
de um autêntico discipulado e, o lado da comunidade em sua volta
que não abraçou a fé ainda. Até acontecer uma transformação como
diz (Moltmann, p.87):
“O Espírito de Deus que vivifica não somente
liberta a alma de seu amor acidentado,
mas também o corpo de suas contorções e
intoxicações”.

Finalizando, quero colocar o seguinte: a espiritualidade não é um
monopólio das religiões, nem tão pouco um caminho codificado a
trilhar. A espiritualidade é uma dimensão de um encontro do homem
com Deus. Essa dimensão se revela pelo diálogo consigo mesmo e
com o próprio coração. Neste encontro com Deus, nos encontramos e
somos aceitos e perdoados, voltamos ao nosso estado de originalidade
perdida em Adão e nos encontramos em Deus através do Seu Filho
Jesus Cristo “ultimo Adão”, tornando-nos sal e luz do mundo. Acredito
que um dos maiores desafios da espiritualidade missional de hoje
é fazer com que as comunidades tenham uma experiência real com
Deus e não com o fenômeno evangélico, através de suas doutrinas,
dogmas, ritos, celebrações que são apenas caminhos institucionais
sinalizadores capazes de nos ajudar na espiritualidade, mas que só
acontece, a experiência, depois da espiritualidade e não antes, como
se é nomeado hoje. A Igreja como comunidade é o resultado de um
encontro com Deus. Ela nasceu através do encontro com a verdade,
cujo fundamento é a revelação do Cristo filho de Deus (cf. Mateus
16:13-18).
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PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. Como a espiritualidade nos ajuda a enxergar a nós mesmo?
2. Quais as três dimensões que o autor propõe baseado em
Tiago 1:23,24 para a prática de uma espiritualidade?
3. Como você descreveria uma espiritualidade comunitária e
social?
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FORMAÇÃO ESPIRITUAL,
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA
E O REINO DE DEUS
Leandro Silva

O reino de Deus foi a mensagem central de Jesus. Ele veio
anunciando, manifestando e ensinando a acessibilidade e a
natureza do reino. “Porque para isso fui enviado. ” (Lucas 4.43).
Em sua missão, a Igreja é chamada a se unir a Jesus para
estender o seu reino em todas as esferas da cultura e da
sociedade. Anos atrás o estadista missionário E. Stanley Jones
fez o seguinte diagnostico: “a igreja tem perdido a visão bíblica
do reino de Deus”. Não por acaso, essa perda foi qualificada por
ele como a “enfermidade do nosso século”.
Em resposta a isto, muito tem se falado sobre a participação
da igreja como cooperadora na missão de Deus (Missio Dei).
Entretanto, para que se torne efetivo, o envolvimento prático da
igreja local na sinalização do reino de Deus requer um processo
que vá muito além de encontros pontuais e que envolva:
1. O estabelecimento do sólido alicerce de uma
espiritualidade bíblica que forme discípulos de Jesus Cristo
com a visão de fazer com que a levedura dos valores do reino
levede todas as esferas da sociedade.
O pastor e doutor em Novo Testamento C. René Padilla define
espiritualidade como “colocar em prática o discernimento da vontade
de Deus para a vida comunitária em todas as suas dimensões... É um
dom e uma tarefa”.
Nos últimos anos, uma espiritualidade que fragmenta a vida
entre compartimentos mutuamente exclusivos - “sagrado” (que tem
a ver com a vida espiritual e as coisas eternas) e “secular” (onde
cabem todas as demais áreas) – tem trazido consequências profundas
ao testemunho e ao ministério de nossas igrejas, criando uma linha
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invisível que divide a fé pessoal em Cristo (participação nos cultos,
oração e estudo bíblico) de outras áreas da vida como o trabalho,
o tempo de descanso ou o cuidado do corpo físico. Como assinala
Scott D. Allen em seu livro “Entre lo Sagrado y lo Secular” (Ainda
sem tradução para o português), esta espiritualidade dividida reduz
o cristianismo “exclusivamente a um plano de salvação individual”
e a cruz é reduzida a “uma passagem para o céu, ou pouco mais”.
“Quando esta percepção fragmentada da realidade entra em uma
igreja, ela produz uma separação da cultura em redor. Se dá mais
importância aos cultos dominicais que as obrigações cotidianas”. Não
é dado tanto valor em que os cristãos se ocupem nas artes, nas leis,
nos serviços sociais, na atenção as necessidades físicas das pessoas,
no cuidado da criação, e assim por diante. Não se aprecia a conexão
das doutrinas fundamentais da bíblia com a cultura e a vida cotidiana.
Como resultado disso, a igreja se afasta da sociedade e se torna um
“gueto cristão”. “Ironicamente, quando a igreja não procura impactar
a sociedade, os valores e crenças predominantes na cultura em redor
começam a influencia-la e molda-la”.
“ O evangelho é como um leão enjaulado” – disse o pregador
batista Charles Spurgeon. “Não precisamos defende-lo, só precisamos
deixar que saia da jaula”. Nancy Persley bem diagnosticou esta jaula
hoje como nossa acomodação a divisão secular/sagrado que “reduz o
cristianismo a questão de crença pessoal e particular”. Para destrancar
a jaula – sinaliza ela – “precisamos nos convencer de que como disse
Francis Schaffer, o cristianismo não é mera verdade religiosa, mas a
verdade total – a verdade sobre a totalidade da realidade”.
Enquanto a espiritualidade dividida separa as partes da vida
em “sagrado” e “secular”, uma espiritualidade integral procurará
glorificar a Deus em todas as áreas da vida, reconhecendo que Ele se
preocupa com todos os aspectos de nosso viver. No ministério cristão,
uma espiritualidade dividida separará os diferentes ministérios como
evangelismo, discipulado e serviço aos pobres e necessitados em
categorias como “superior” e “inferior”. Uma espiritualidade integral
as verá como áreas igualmente essenciais do ministério total para
estender o reino de Deus na terra.
Como assinala Nancy Persley, “pela graça de Deus, podemos fazer
diferença significativa em nossas esferas de influência, mas só quando
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crucificamos nossa apetência pelo sucesso, poder e aclamação
pública”. “Se alguém quer vir após mim”, disse Jesus, “negue-se a si
mesmo, e tome a cada dia a sua cruz, e siga-me” (Lc 9.23). “Nossa força
para a tarefa tem de vir da união espiritual com Cristo, reconhecendo
que o sofrimento é a rota para sermos conformados a Ele e refeitos
à sua imagem”. Essa vibrante espiritualidade bíblica, como afirma o
teólogo colombiano Harold Segura, é “entendida sob a radicalidade
de seguir a Cristo, se fundamenta no compromisso com o reino, se
alimenta da intimidade com o Rei e vive a alegria do testemunho até
as últimas consequências”. Apenas uma igreja comprometida com
um processo de formação espiritual que busque formar discípulos de
Jesus Cristo com uma visão integral da vida e ministério será capaz de
atuar como facilitadora no processo de mobilizar, equipar e enviar o
povo de Deus para causar um impacto efetivo como sal e luz em seu
próprio contexto.
2. O desenvolvimento de modelos de liderança que sejam
coerentes e testifiquem, na prática o que significa servir ao mundo
com uma compreensão integral de suas carências. Jesus oferece
esse modelo.
O evangelista Dwight Lyman Moody, certa vez foi perguntado:
“qual o principal problema da obra?”, ao que prontamente respondeu:
“o principal problema da obra são os obreiros”. Em nossos fóruns
na ALEF, já nos habituamos a dizer que “sem liderança integral”
não há “missão integral”, isto porque os líderes devem atuar como
facilitadores do desenvolvimento integral da igreja. Como afirma René
Padilla: “a igreja precisa de líderes, mas de líderes servos; precisa de
mestres, mas de mestres-aprendizes”. A liderança organizadora da
igreja (...) é funcional, quer dizer, está aí para servir e capacitar o
povo inteiro para o ministério (Guder). Isto aponta para Efesios 4.1112: “E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas,
e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério,
para edificação do corpo de Cristo”. No novo testamento, a palavra
grega diakonein significa ministério. Ela é usada para descrever o
serviço humilde e amoroso dos cristãos a humanidade em geral e
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aos irmãos cristãos em particular. Os ministérios são recursos divinos
que cobrem necessidades humanas através de canais de amor para
a glória de Deus. O papel dos líderes cristãos não é outro, senão o
de atuar como facilitadores no processo de equipar e mobilizar os
cristãos para a “obra do ministério”, sua parte na missão de Deus.
Um processo sério de desenvolvimento de líderes para a missão
integral envolve uma saudável compreensão bíblica e teológica do
ministério e da liderança cristã. É o que expressa Harold Segura em
seu livro Além da Utopia, Liderança Servidora e Espiritualidade Cristã:
“A liderança cristã não se define pela aplicação de determinadas
técnicas de direção de grupos humanos, mas sim por uma cosmovisão
integral acerca de seu trabalho missionário neste mundo”. Isto requer
um retorno ao modelo de serviço, compaixão e integridade que
encontramos na vida e ministério de Jesus e seus discípulos.
Os evangelhos contam-nos a maneira como Jesus acompanhou
seus discípulos para o cumprimento integral da missão:
- Ele os chamou a pregar a vinda do reino de Deus e anunciar a
urgência do arrependimento (Mt 4.17).
- Os enviou a curar os enfermos, a libertar os cativos, a servir
aos mais pobres e necessitados (Mateus 10.5-10), a celebrar a alegria
da redenção e a dar testemunho da graça soberana de Deus (Lucas
6.27-31).
O contexto brasileiro atual clama por líderes que modelem com
suas vidas o que significa servir ao mundo com um entendimento
da integralidade da missão. O movimento missionário moderno nos
brindou com alguns dos mais inspiradores exemplos de homens
e mulheres que, motivados por amor a Cristo e aos que sofrem,
modelaram com suas vidas a compaixão, humildade e serviço.
William Booth, fundador do Exército da Salvação, sem dúvida é um
desses nomes. Sua biografia “Sopa, Sabão e Salvação”, relata a forma
intensa com que vivenciou uma liderança missional e mobilizadora,
equipando muitos cristãos para o ministério: “William irrompeu casa
adentro. “Eu encontrei meu destino! ” - Ele gritou. “Eu encontrei um
lugar onde existe tanta miséria humana em um pedaço de terra tão
pequeno que, para mim, há trabalho por lá digno de uma vida toda!
”. Horrorizado pela pobreza e pelo sofrimento experimentado pelas
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pessoas na época da Inglaterra industrial, William Booth dedicou sua
vida a trazer o Evangelho para os marginalizados da sociedade, que
jamais entrariam em uma igreja, e, não eram bem-vindos por lá. Aos
15 anos de idade, William prometeu: “Deus, o Senhor deve tomar
tudo que há em William Booth”, e, nem mesmo a resistência da igreja
e do governo, o pouco sustento financeiro, ou os cruéis ataques
por multidões insatisfeitas, puderam impedi-lo de espalhar a luz do
Evangelho através das ruas da Inglaterra.

Às ruas do nordeste brasileiro, repletas de realidades
igualmente desafiadoras, tais como a violência, pobreza
extrema, consumismo e degradação familiar, precisam ser
alcançadas por ministérios assim, conduzidos por líderes
imersos no amor de Jesus e no compromisso expresso em
palavras e obras de atuar como agentes do reino de Deus. Uma
geração de líderes comprometidos com esta visão e uma igreja
engajada em uma espiritualidade bíblica e transformadora são
fatores essenciais para que vejamos um movimento de igrejas
saudáveis que atuem como instrumentos de transformação e
esperança em nossas comunidades e cidades.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. Leia Marcos 1: 16-18. Qual é o ponto de partida para todos
os discípulos de Jesus?
2. Leia 1 Coríntios 10.31 e Colossenses 3.17. Que diferença há
entre esses dois versículos? Que temos de fazer para a glória
de Deus? O que temos de fazer em nome do Senhor Jesus?
3. De que maneira sua igreja pode estabelecer um processo
de formação espiritual e desenvolvimento de liderança para
mobilizar e capacitar o povo de Deus para a missão integral
em sua comunidade? Liste algumas tarefas que podem ser
realizadas nas áreas de discipulado e capacitação de líderes.
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LIDERANÇA MISSIONAL
Jorge Henrique Barro

A liderança missional
Um pouco de discernimento em liderança
Líder é o que conecta pessoas e não o
que controla. Trata-se de fazer as pessoas
participarem com o propósito criativo de
sinergia - Eddie Gibbs
Liderança não é dar comandos, nem mesmo
sobre como tomar decisões, é, literalmente,
liderar, abrir caminho, tornando possível ir onde
não conseguiríamos chegar - Rowan Williams
Liderança missional cultiva um ambiente em
que o povo de Deus imagina juntos um novo
futuro em vez de um futuro já determinado
pelo líder - Alan Roxburgh & Fred Romanuk
Liderança é cultivar um ambiente que inova e
libera a imaginação missional presentes numa
comunidade do povo de Deus - Alan Roxburgh

A tarefa de líderes missionais
O líder missional lidera para formar uma comunidade de aliança
como sinal e antecipação, agente e instrumento do Reino de Deus.
Nesta comunidade, a direção é determinada pela intenção de Deus
para criar um povo peregrino que está sempre em movimento,
dirigindo-se até os confins da terra, agindo no sentido de que todas
as coisas se reconciliem com Ele. Portanto, a natureza da Igreja
nunca deve ser definida em termos estáticos, mas apenas em termos
daquilo que ela está fazendo a sua frente.
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Líderes missionais colaboram com a sociedade e seu contexto
local. Para isso precisam de habilidades que lhes permitam tocar a
vida dos peregrinos que estão à busca de Deus.
Líderes missionais concentram o seu tempo, energia e
pensamento na formação desta comunidade da aliança. Há três
disciplinas necessárias para desenvolver contato este novo mundo
secular: (1) a vida em comum, aprendizagem e missão. A disciplina
da vida comum exige a formação de uma comunidade em torno de
valores comuns do reino de Deus. A (2) disciplina de aprendizagem
requer o desenvolvimento de aprendizes biblicamente informados e
teologicamente fundamentados. A (3) disciplina da missão exige que
a comunidade da aliança forneça alternativas como respostas ao seu
contexto normalmente desumanizado e distorcido socialmente pelo
pecado.
Algumas características dos líderes missionais
Líderes missionais

Líderes com a cultura
da igreja local

• Concentra-se em características
relacionais

• Concentra-se em características
funcionais

• Vivem no limite dos seus recursos

• Conservam e preservam os
recursos

• Foco no mundo
• Realização com a busca na vida
• Valorizam liderança missional
• Missionários de Deus
• Status quo: de Servo

• Foco na igreja
• Realização nos programas e
atividades
• Valorizam liderança burocrática

• Voltados para o movimento

• Sistema de castas pastorais/
laicato

• Permite o processo

• Status quo: de Senhor
• Voltados para o monumento
(templo)
• Aspira resultados
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Líderes missionais acham impossível se conformar com o status
quo. Eles são capturados pela visão e chamado do corpo relacional
de Cristo. Isto não quer dizer que tais líderes negligenciem a
funcionalidade e organicidade do corpo de Cristo. Frequentemente,
igrejas locais preferem líderes pastorais que simplesmente trabalham
para fazer as coisas ficarem confortáveis, que funcionam melhor
no modelo de manutenção e, às vezes, preferem o conforto do
isolamento e afastamento da sociedade e seus problemas. Líderes
que lutam pela renovação das igrejas locais amam a Deus, amam
o evangelho, amam aprender, amam as pessoas, amam o perdido,
amam ver outros se renovando no Espírito Santo e amam honrar o
nome de Cristo. Pedro exortou os líderes a:
1 Portanto, apelo para os presbíteros que há
entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero
como eles e testemunha dos sofrimentos de
Cristo, como alguém que participará da glória
a ser revelada: 2 pastoreiem o rebanho de
Deus que está aos seus cuidados. Olhem por
ele, não por obrigação, mas de livre vontade,
como Deus quer. Não façam isso por ganância,
mas com o desejo de servir. 3 Não ajam como
dominadores dos que lhes foram confiados, mas
como exemplos para o rebanho. 4 Quando se
manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a
imperecível coroa da glória (1 Pe 5:2-4).

Paulo, como modelo de um líder servo missional, relembra os
Tessalonicenses que:
5 Vocês bem sabem que a nossa palavra
nunca foi de bajulação nem de pretexto para
ganância; Deus é testemunha. 6 Nem buscamos
reconhecimento humano, quer de vocês quer
de outros. 7 Embora, como apóstolos de Cristo,
pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos
quando estávamos entre vocês, como uma mãe
que cuida dos próprios filhos. 8 Sentindo, assim,
tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não
48
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somente o evangelho de Deus, mas também a
nossa própria vida, porque vocês se tornaram
muito amados por nós (1 Ts 2:5-8).

O que líderes missionais valorizam?
1. Valorizam a compreensão do sacerdócio de todos os crentes
Líderes missionais não são distinguidos por categorias de posição
ou clero. A igreja é o corpo vivo de Cristo composta do sacerdócio
de todos os crentes. Os dons não são para as mesmas tarefas ou
ministérios. Paulo nos lembra de que todos os dons - ensinar ou
pastorear, profetizar ou curar, administrar ou serviço em geral – tem
por propósito construir o corpo de Cristo para que cada parte contribua
para a edificação e missão (Ef 4:12). Toda igreja, não importando seu
tamanho, quando submete-se ao senhorio de Cristo e aos dons do
Espírito Santo, têm recursos adequados para levar a cabo sua missão
de testemunha fiel. Os líderes apreciam os dons de Deus nos outros e
os movimentam a amar e fazer o trabalho. Lembre-se: “Líder é o que
conecta pessoas e não o que controle. Trata-se de fazer as pessoas
participarem com o propósito criativo de sinergia” (Eddie Gibbs). Para
isso, treinam as pessoas nos ministérios que contribuirão para o bem
estar do corpo de Cristo e a expansão do reino de Deus.
Ao quebrar essa divisão tradicional entre clero e leigos, este
ajuda a igreja a redescobrir o que liderança orgânica significa e que
a tarefa primária da liderança é fazer outros capazes, compartilhar
poder com outros, equipar outros para serviço. O foco no sacerdócio
de todos os crentes não insinua que a igreja local não precisa de
líderes. Pelo contrário, quanto mais nós percebemos o desafio de
amar nosso próximo e fazer discípulos, tanto mais precisamos de
líderes que possam equipar os santos para o ministério.
2. Valorizam liderança compartilhada
Líderes de igrejas missionais compartilham liderança para
assegurar e salvaguardar responsabilidade e dar a cada pessoa uma
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voz. Liderança inclui várias funções
tais como: mestre, administrador,
evangelista, pastor, apóstolo (entre
outros) e estas funções nunca são
encontradas em uma só pessoa. O
modelo de “líder-único” é perigoso
tanto para a igreja local como
para o próprio líder. Por exemplo,
a igreja pode ser manipulada
facilmente e o líder solitário falha na
responsabilidade de prestar contas.
Além disso, nós sabemos pela
experiência que a saúde da igreja
local e a multiplicação da mesma
requerem líderes múltiplos. Deus é
glorificado e a missão de Deus avança quando grupos de cristãos dão
as mãos para juntos fazerem o trabalho da expansão do Seu reino.
A Bíblia deixa claro que existe um amplo espectro de líderes na
igreja local e que nenhum tem mais status que o outro, mas têm
funções diferentes dentro do corpo de Cristo. Na maioria dos lugares,
o pastor é ainda o influenciador fundamental nas igrejas locais. O
desafio do pastor é conduzir na direção de Deus e não na direção de
suas preferências pessoais.
O papel dos líderes, enquanto também faz seu trabalho, é o
de conduzir e encorajar o corpo inteiro para a missão. A paixão dos
líderes tem que ser para todas as pessoas e vice-versa.
3. Valorizam moldar o estilo de vida
A compreensão bíblica de liderança tem seu foco na liderança
serva no meio do Povo de Deus (laós, no grego). Jesus se viu como
o servo sofredor (ou escravo) e como o que serviu seu povo. Líderes
servos são modeladores e não apenas gerentes e administradores. Tal
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liderança está particularmente relacionada a enfatizar a credibilidade
de uma fé genuína e uma personalidade íntegra. É um modo vulnerável
de conduzir - por meio da transparência e honestidade. Nenhuma
pessoa pode se esconder atrás do púlpito ou liturgia. Da mesma
maneira que Jesus, o líder serve como um mestre que demonstra fé,
vida e dons em tudo o que faz.
O modelo de aprendizado permite que as pessoas aprendam
observando, fazendo e recebendo avaliação. Neste modelo há
uma afinidade forte com o modelo contemporâneo chamado de
mentoria - pessoas que, com base na experiência e vida, contribuem
e aconselham outros em uma relação intencional. Ser um modelo
implica em demostrar aos líderes mais jovens como controlar uma
crise, como pedir perdão, como ser fiel a sua família, como controlar
dinheiro – e o mais importante: como orar e depender de Deus.
4. Valorizam vários tipos de liderança
Quais são algumas metáforas contemporâneas para liderança
e como nós envisionamos os líderes hoje? Em jogos esportivos, um
animador de torcida (cheerleader) fica em algum lugar onde todos
possam ver e convoca os torcedores a se alegrarem, apoiarem o time
para vencer, elogiando e gritando vamos. Jesus foi um encorajador de
seus discípulos.
Numa equipe de líderes é muito vantajoso ter pelo menos uma
pessoa que tem o dom de ser visionária. A Bíblia nos lembra de que
“onde não há revelação (visão) divina, o povo se desvia (perece)” (Pv
29:18). Nós precisamos de líderes que sonham e possuem visões que
depois resultarão em ações e movimentos que motivarão a igreja em
sua missão.
As visões devem animar e refletir o que Espírito Santo está
dizendo a comunidade e liberar a igreja para realizar sua missão local
e global. Alguns semeiam, outros regam e outros preparam a terra,
foi o que disse Paulo para a igreja de Corinto. Como nós podemos
cultivar os líderes? Um líder que funciona como um cultivador é
aquele que organiza processos, mas não é a força motriz para que
os ministérios floresçam. Líderes cultivam o povo de Deus para viver
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suas vidas em contínua conversão com o evangelho e com o contexto
de missão no qual estão.
Poderíamos falar do líder como um poeta? Poeta é aquele que
transforma emoções e sentimentos do seu tempo em palavras.
Liderança poética ajuda a igreja a redescobrir sua identidade e achar
palavras para descrever as grandes mudanças em paradigmas de
ministério. O poeta dá voz aos aspectos da fé que frequentemente
são considerados inexpressíveis.
Profetas comunicam o chamado de Deus ao arrependimento
e conversão nos dias atuais. Uma igreja precisa de líderes que a faz
avançar, que fale à comunidade que Deus tem um futuro e uma
esperança.
Líderes missionais frequentemente são apóstolos – aqueles que
transformam visões em realidades, pintando a visão da comunidade
diante os olhos dela mesma, fazendo isto de forma tão atraente que
a tornará mensageira de Deus em uma terra nova, uma cultura e
tempo novo. Lideres locais criam caminhos para a Judéia, Samaria e
os confins da terra.
5. Valorizam recordar sempre qual é a visão da igreja
Os líderes precisam liderar. Sem uma visão, pessoas e
congregações perecem (Pv 29:18). A visão é algo que impulsiona e
atrai as pessoas para seguir adiante.
Um dos perigos é o esquecimento. É fácil (e veja o caso de Israel)
se distrair com coisas pequenas e se esquecer de que nada é mais
importante para o corpo de Cristo do que o poder transformador do
evangelho em si a ser entregue em palavra e ação para aqueles que
estão em necessidade desesperada. Esses líderes são como o farol:
sempre estão lembrando e indicando esse caminho como a tarefa
primária é fundamental de cada cristão.
As visões precisam de estratégias executáveis concretas.
Quase todas as histórias ouvidas de evangelização bem sucedidas e
eficazes por congregações locais começam com um chamado claro
de Deus que colocou nos corações de pessoas que avançam passo52
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a-passo ao observar os detalhes: o que, quem, onde, quando e
como. Este processo é preenchido com o mistério da orientação de
Deus e, por vezes, o silêncio do próprio Deus que quer nos ensinar
a sermos dependentes d’Ele e não dos métodos. Somos de fato cotrabalhadores com o Espírito Santo nesta tarefa e isso demonstramos
em contínua oração e dependência, como um modo de manter-nos
perseverantes na condução do Espírito.

Não tenho líderes em minha igreja!
Muito provavelmente você tenha dificuldade de reconhecer a
liderança de outra pessoa que não você mesmo. Por quê? Por causa
do que você entende ser líder ou daquilo que te ensinaram.
Certa vez eu estava ministrando um curso de pós-graduação e
falando sobre a necessidade de se investir em líderes. Um dos meus
alunos pediu a palavra e disse: “Isto tudo na teoria é fácil, mas na
prática é outra coisa. Eu desenvolvo um trabalho em uma favela
e ali não existem líderes, pessoas que eu possa investir”. Então
pensei um breve tempo e qual resposta eu poderia oferecer ao meu
amado aluno. Cheguei mais perto dele e, carinhosamente disse:
“Teu problema não parece ter ou não ter líderes nessa comunidade
localizada na favela, mas ver ou ver nessas pessoas possibilidades de
liderança. Você pensa em líderes de acordo com seus paradigmas e
percepções de liderança. Você possivelmente que eles sejam líderes
a sua imagem e semelhança, por isso não os vê com potenciais para
serem líderes”. Ele tinha uma pós-graduação em liderança em uma
renomada escola de formação de gestores.
Jesus também poderia ter olhado para aqueles homens com
o sentimento de que jamais eles poderiam ser líderes. Mas ele
conseguiu ver neles possibilidades e nisso investiu. Isso é um modelo
de líder missional – não investe porque tem; investe porque vê.
Então suponha que essa definição de liderança esteja correta:
Liderança missional cultiva um ambiente em
que o povo de Deus imagina juntos um novo
futuro em vez de um futuro já determinado
pelo líder - Alan Roxburgh & Fred Romanuk.
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Pense...
Você reconhece que alguém pode cultivar um ambiente para que
todas as pessoas de sua igreja imaginem um novo futuro que está em
aberto – não pré-determinado?

Você certamente pode ser encorajar alguém, não pode?
Pode dizer: “irmã, já pensou alguma vez em formar um
grupo de visitação para as pessoas que acabaram de sair do
hospital?” Não é tão complicado assim, não é mesmo? Claro
que você pode e deve cultivar um ambiente onde os sonhos
e as realizações de Deus estão presentes. Esse ambiente não
é do pastor e sua esposa. Também não é da denominação,
nem do tesoureiro. Esse ambiente é de toda a comunidade.
Sem essa ambiência onde todos encorajam e são encorajados,
não faz sentido ser comunidade. É muito frustrante participar
de um ambiente castrador, competitivo, punidor, triste,
cheio de intrigas e fofocas. Um ambiente no qual a pregação
é sempre no imperativo – vocês devem. Se não houver um
ambiente de respeito, participação, carinho, amor, entrega,
apoio e participação na missão, isso que chamamos de igreja e
comunidade não faz o menor sentido.
Você pode ser um (a) líder assim! Se alguém te disser que não, é
porque essa pessoa nunca entendeu o significado disso que você está
aprendendo agora: eu posso contribuir para “cultivar um ambiente
em que o povo de Deus imagina juntos um novo futuro em vez de um
futuro já determinado pelo líder”. Isso é liderança missional!
Algumas breves dicas para que você exerça a liderança missional:
Primeiro, liderança missional reconsidera o entendimento de
liderança
• Ninguém é super-homem ou super-mulher - todos são iguais;
• Sua prioridade é o reino e não a igreja;
• Conjugue corretamente: saia do seu eu para nós;
• Nada de concentração de poder pessoal, mas poder para
servir.
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Segundo, liderança missional rejeita o clericalismo. Saia...
•
•
•
•

Do chamado para o ministério para o chamado para
ministrar;
Do chamado para missões para enviado em missão;
Do excepcional para o ordinário;
Do sacerdote para o sacerdócio de todos.

Terceiro, liderança missional mantém o foco renovado em missão
•
•
•
•

Do culto evento para o culto movimento; pois se não há culto
na vida não faz sentido ter vida no culto;
Da ênfase Deus-está-no-seu-santo-templo para Deus-se-feztemplo-em-seus-santos;
Do membro de igreja para discípulos de Jesus;
Do trazer as pessoas para igreja para o levar a igreja as
pessoas.

Quarto, liderança missional realinha suas prioridades. 4 m´s:
•
•
•
•

Missio Dei - Eu não tenho missão, Deus sim;
Modelagem - Eu, pessoalmente, vou acompanhá-lo em
missão;
Mentoria - Eu conduzirei outros para acompanhá-lo em
missão;
Multiplicação - Eu vou equipar e capacitar outros.

Atos 9:26-31 nos revela uma história de um homem que foi um
líder missional, seu nome é Barnabé. Vejamos:
26 Quando chegou a Jerusalém, tentou reunirse aos discípulos, mas todos estavam com medo
dele, não acreditando que fosse realmente
um discípulo. 27 Então Barnabé o levou aos
apóstolos e lhes contou como, no caminho,
Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em
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Damasco ele havia pregado corajosamente
em nome de Jesus. 28 Assim, Saulo ficou com
eles, e andava com liberdade em Jerusalém,
pregando corajosamente em nome do Senhor.
29 Falava e discutia com os judeus de fala grega,
mas estes tentavam matá-lo. 30 Sabendo disso,
os irmãos o levaram para Cesaréia e o enviaram
para Tarso. 31 A igreja passava por um período
de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria.
Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito
Santo, crescia em número, vivendo no temor do
Senhor.

Todos sabemos que Paulo era um perseguidor e matador dos
cristãos. É natural que os discípulos ficassem “com medo dele”. É
natural que eles não acreditassem “que fosse realmente um discípulo”.
Ou seja, Paulo não tinha ambiente entre eles. Era não somente um
intruso como também aquele que possivelmente tinha matado até
alguns amigos daqueles discípulos que ali estavam, ou quem sabe
ainda, alguns dos seus próprios familiares. Paulo precisava de alguém
que fizesse um ambiente entre eles. “Então Barnabé o levou aos
apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que
lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente
em nome de Jesus”. Barnabé foi um líder missional! Ele tomou para
si essa responsabilidade de cultivar um ambiente para que juntos
pudessem ver o que Deus iria fazer daquilo. Resultado:
28 Assim, Saulo ficou com eles, e andava
com liberdade em Jerusalém, pregando
corajosamente em nome do Senhor. 29 Falava
e discutia com os judeus de fala grega, mas
estes tentavam matá-lo. 30 Sabendo disso, os
irmãos o levaram para Cesaréia e o enviaram
para Tarso. 31 A igreja passava por um período
de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria.
Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito
Santo, crescia em número, vivendo no temor do
Senhor.
56
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É fundamental reparar na palavra assim. Certamente você já
entendeu o que aconteceu aqui! Certamente entendeu também
o que você mesmo deve fazer com os outros, especialmente
com “os de fora”!
Líderes missionais sonham e constroem uma igreja missional.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. Descreva as tarefas de um líder missíonal.
2. Dentre as características de um líder missional, destaque
aquelas que mais se encaixa no seu perfil. Justifique.
3. Como lidar com a falta de líder na igreja?
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Liderança, Espiritualidade
e o Reino de Deus
Wilson Costa
A história bíblica e a própria vida e ministério de Jesus evidenciam
a importância da liderança no meio do povo de Deus. Entretanto,
esses termos “liderança” e “importância”, por si só podem estar
contaminados por entendimentos distorcidos, que vem da cultura
circundante.
Nos tempos de Jesus parece não ter sido diferente. Seus
discípulos foram advertidos pelo mestre, quando surgiu entre
eles uma discussão sobre quem era mais importante e quem seria
distinguido com maior honra dentre eles.
“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 tornarse importante entre vocês deverá ser servo (...)” (Marcos 10.42, 43)
Líderes como Jesus – Líderes Servidores
Quando James Hunter surgiu com o livro “A Liderança Servidora”
fez grande sucesso nos meios corporativos. Mas isso não é uma
novidade para os cristãos atentos aos ensinos de Jesus sobre liderança
na Igreja de Cristo exercida por aqueles que estão sob o governo de
Deus.
Liderança envolve poder, sim! Poder é fazer valer sua vontade
sobre os outros. Estar numa posição que toma decisões que afetam
a vida de outras pessoas é ter poder. Quem está nessa posição
tem grandes oportunidades de conduzir processos que beneficiem
outras pessoas e até mesmo um grande grupo de pessoas, uma
comunidade, uma cidade. Mas essa pessoa corre grande risco de
tornar-se autoritária, julgar-se poderosa e agir com prepotência. E
isso pode acontecer tanto no mundo como na igreja.
Jesus nos ensina: “entre vós não será assim”. Tem de ser de um
jeito diferente daquele que costuma acontecer na sociedade, onde
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as pessoas pensam na posição de liderança como um espaço para o
exercício do domínio sobre os outros e para obtenção de vantagens
pessoais. “Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre
vocês deverá ser servo”.
As Bênçãos da Boa Liderança
Serviço da liderança está mais próximo do ensino de Jesus. O líder
é um servo. Está na categoria daquelas pessoas que muito receberam
e de quem muito será exigido (para usar uma outra palavra de Jesus).
Os líderes tem a oportunidade de servir as igrejas, as organizações,
a sociedade, contribuindo com suas habilidades de estar à frente de
processos que resultem em benefício das próprias pessoas que lidera.
Quando vou a um evento bem organizado e que sou abençoado
por tudo que aconteceu ali, desde a inscrição, a recepção, o material,
as palestras, os seminários, e todas as outras providências que
tornam um evento agradável e contributivo, eu dou graças a Deus
pelas pessoas que o lideraram. Porque também já experimentei o
prejuízo que foi quando aconteceu o contrário.
Atualmente eu agradeço a Deus pelo governo da cidade onde
vivo. Há várias notícias boas, apesar de todos os desafios que enfrenta
a administração pública. Tem havido inauguração de mais serviços de
saúde para a população, abertura de mais vagas de creche para as
crianças, mais preocupação com espaços de lazer para a população.
E eu lembro como foram os últimos anos de governos ruins, com
descoberta de falcatruas que geraram até a cassação dessas pessoas,
em alguns casos. Foi um grande prejuízo para todos nós e por anos.
As Tentações da Liderança
Por que alguns servem e outros se servem? Há grande tentação no
exercício da liderança. A tentação de evidenciar pode militar contra o
chamado a servir. Jesus enfrentou essa tentação no deserto, quando
foi tentado pelo diabo. “Manda que essas pedras se transformem
em pães!” Que é isso, se não: “faz uso do poder que você tem para
atender sua própria necessidade”? Ou, “atira-te daqui abaixo e os
seus anjos não deixarão que você sofra qualquer dano”. Que é isso, se
não: “usa das tuas prerrogativas, da tua posição, pra mostrar quanto
importante você é”?
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Sim, todo servo de Deus lida com essas tentações. O Antigo
Testamento apresenta história de reis, de sacerdotes e de profetas
que se renderam às tentações do poder e se desviaram de seu
chamado, incorrendo em condenação diante de Deus e do povo.
Os Auxílios da Espiritualidade Cristã
A espiritualidade cristã pode nos auxiliar a fugir de semelhante
condenação. Afonso Murad, em seu ótimo livro “Administração e
Espiritualidade”, faz boas sugestões de como o líder pode lidar com a
arrogância e auto-suficiência.
Voltar constantemente à fonte da vida e à presença daquele que
nos chama pode colocar-nos na devida posição. Por isso Jesus disse:
“vigiai e orai”. Vigilância sobre nossa natureza caída e submissão ao
governo de Deus. Os valores do Reino de Deus devem, por primeiro,
alcançar nossas próprias vidas, afetando nossa postura e ações, para
então alcançar os outros e a sociedade. A transformação começa em
nossas próprias vidas.
Vivemos uma grave crise ética que atinge a sociedade e as
igrejas. O dito de que “os fins justificam os meios” ficou público e
autoriza conchavos, negociatas e uso de dinheiro de origem duvidosa
e até escusa. O nome evangélico, usado como adjetivo, compromete
o “ser evangélico” (substantivo), de maneira que os princípios éticos
do governo de Deus sobre as vidas das pessoas, que pede justiça,
honestidade, retidão, já não vigoram mais. E temos uma geração de
líderes evangélicos hipócritas.
Surge a necessidade de líderes cujas vidas estão comprometidas
com valores decorrentes do governo de Deus sobre a vida. Como
Anselm Grün, em seu livro “A Arte de Ser Mestre de Si Mesmo para
Liderar Pessoas”, podemos nos lembrar das chamadas virtudes
teologais: fé, esperança e amor. Pela fé conhecemos a graça de Deus
que transforma nossas vidas e gera a nova natureza em Cristo. A
esperança traz a confiança da possibilidade do novo que Deus traz
através de nós e através do envolvimento daqueles a quem lideramos.
E o amor à causa de Deus no mundo e o amor às pessoas a quem
Deus ama e por quem deu seu Filho.
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PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. Como você mesmo descreveria uma liderança servidora?
2. Como lidar com as tentações da liderança?
3. Você vê a liderança como uma benção ou um atrapalho?
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LIDERANDO À MANEIRA DE CRISTO
Marcos Aurélio dos Santos

Deus em sua maravilhosa Graça e soberania resolveu conceder
dons aos homens. Em meio à diversidade de dons e ministérios
distribuídos no corpo de Cristo, somos chamados para liderar seu
rebanho. Prover alimento saudável, cuidar dos ferimentos e proteger
as ovelhas das feras predadoras são algumas das responsabilidades
do líder.
No entanto, a liderança da igreja brasileira tem grandes desafios
pela frente, pois esta passa por uma crise de identidade quanto as
suas atribuições. Gradativamente nossos líderes têm deixado de
observar e imitar o exemplo daquele que em sua encarnação nos
ensinou um modelo de liderança servidora. Abandonamos a missão
de lavar os pés uns dos outros (Jo.13.14).   
São várias as causas que levaram a liderança cristã a se distanciar
de seu papel fundamental que é o serviço. Dentre vários podemos
citar:
O tradicionalismo onde se prioriza os ritos, códigos e dogmas
estabelecidos pelo sistema religioso, o centralismo que aponta apenas
um indivíduo como cabeça e que os liderados devem estar submissos
ao seu “comando”, a proibição da liberdade de pensamento onde
geralmente as ideias partem pré-determinadas por um só e não por
uma equipe e o obter vantagens financeiras em detrimento da fé dos
desavisados e desenformados.
Dentre outros motivos, se encontra também a ausência de ética
nas relações e ações das lideranças evangélicas que por sua vez tem
gerado descredito por parte de uma considerável parcela do povo
evangélico.
Este perfil de liderança tem acarretado sérios prejuízos a
Igreja do Senhor Jesus, pois este se contradiz com as palavras de
Cristo “Apascenta as minhas ovelhas” ( Jo.21.16-17). O centro da
crise está na ausência do apascentar, do serviço, de apontar Cristo
como pastor das ovelhas.
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Mas Deus em sua infinita misericórdia chama sua liderança
a retornar ao primeiro amor (Ap. 2.4), ele nos convoca ao
arrependimento (Mt.3.2). Nisto habita a esperança a transformação
e o servir.
Deus quer transformar sua liderança. Ele ama seu povo e
jamais os deixará dispersos, haverá de levantar, reparar e capacitar
líderes segundo seu coração, com profundo desejo de cuidar, guiar o
rebanho, conduzindo-os a pessoa do Filho, daquele que é o modelo
para uma liderança cristã que transforma.
Nos propósitos do Eterno, está o desejo de contemplar
uma liderança que tem como desafio transformar vidas e
comunidades. Uma liderança cristã transformadora tem o desafio
de mudar a realidade. Como líder do rebanho devemos encorajar
os liderados para uma quebra de paradigmas, principalmente na
dimensão do serviço, e tudo começa pela reflexão.
O ponto de partida é refletir sobre a maneira de como as pessoas
estão sendo dirigidas, ensinadas e influenciadas, e, consequentemente
desafiá-las a uma releitura e reflexão das escrituras onde certamente
encontraremos a fonte para as mudanças da realidade existente.
Munido de uma visão renovada e transformadora, o líder poderá
exercer o estilo de liderança proposto por Jesus. Ele disse:
“Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis
que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes
exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós; mas todo
aquele que quiser, entre vós, fazer-se grande, que seja vosso serviçal;
e qualquer que, entre vós, quiser ser o primeiro, que seja vosso servo,
bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para
servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.” (Mt 20.25-28).
Liderar é tarefa para quem gosta de servir. São os garçons do
Reino. A virtude do líder não está em sua facilidade de articulação,
de estratégias, de eficácia em gestão, mas em sua capacidade de
conduzir o rebanho até Cristo que é o pastor das ovelhas. Este fica
em posição de retaguarda apontando a pessoa de Jesus para os
liderados. A relevância de um líder está em sua disposição para servir
ao próximo expressando o amor de Cristo em atos de misericórdia e
justiça.
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Os que estão guiando as ovelhas em direção ao Sumo Pastor
cabem a missão de acolher, apascentar, alimentar e cuidar do
rebanho. Devem estar dispostos há sacrificar seu tempo para ouvir,
aconselhar e encorajar outros, sofrer o dano, suportar as críticas e
criticar, deve sempre usar de equilíbrio e flexibilidade para resolver
questões complexas, oferecer ombro amigo também é tarefa
primária do líder. É um exercício de espiritualidade que imita a pessoa
do Cristo sofredor.
Para mudar a realidade, é preciso encarnar estes valores do
Reino, acreditando em mudanças e transformações. Liderar à
maneira do Mestre, que se esvaziando de si mesmo, tomou forma
de servo, veio como homem para servir aos homens, veio em carne e
em sua humanidade demonstrou de maneira maravilhosa o amor de
Deus fazendo o bem a todos, onde na cruz encontramos a expressão
máxima de seu amor pelo mundo. (Jo.3.16; Fp.2.7)

Líderes que transformam aborrecem todo o tipo de
ostentação e poder, antes amam a simplicidade e o serviço.
A articulação da mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu para
garantir um lugar de honra aos seus filhos e resposta de Jesus
nos traz clareza sobre esta questão. Mateus nos informa:
“Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu
com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. “O que você
quer”?”, perguntou ele. Ela respondeu: “Declara que no teu
Reino estes meus dois filhos se assentarão um à tua direita e o
outro à tua esquerda”. Disse-lhes Jesus: “Vocês não sabem o que
estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber?”
“Podemos”, responderam eles. Jesus lhes disse: “Certamente
vocês beberão do meu cálice; mas o assentar-se à minha direita
ou à minha esquerda não cabe a mim conceder.
“Esses lugares pertencem àqueles para quem foram
preparados por meu Pai”. Quando os outros dez ouviram isso,
ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse:
“Vocês sabem que os 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
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deverá ser escravo; como o Filho do homem, que não veio para
ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por
muitos” (Mt. 20:20-28).
No Reino, a pirâmide é invertida. O líder sempre será o
último e nunca o primeiro. A motivação que nos leva a labutar
na obra de Deus não deve ser uma premiação diferenciada
da parte do Senhor, mas a aspiração para ser servo. Pedir ao
Pai que nos conceda privilégios em seu Reino é insensatez,
pretensão ambiciosa, é falta de humildade, é querer se apossar
de um trono que já está ocupado desde a fundação do mundo
no qual não lhe pertence.
Deus é soberano sobre sua liderança. Todo líder deve ter
consciência quanto ao seu ofício e submissão a Cristo, pois
ele disse: “sem ele nada podemos fazer” (Jo.15.15). É preciso

reconhecer nossa fragilidade, limitação e fraquezas para que possamos
exercer com eficácia nosso papel de líder do rebanho.

Discernir com clareza as dimensões de nosso chamado é
tarefa indispensável ao líder. Submeter-se a poderosa mão
de Deus em nossas ações nos faz compreender qual é a boa
e agradável vontade de Deus para seu povo, pois é isso que
importa. Este é o desafio: Que o rebanho seja conduzido não
pela nossa força, mas pelo cajado do verdadeiro Pastor e dono
do rebanho.
Então, liderar é servir, é encarnar os valores do Reino para
que aconteça transformação. Que o Senhor Jesus por meio de
sua soberania e Graça nos encoraje a liderar à sua maneira, no
modelo que foi estabelecido pelo Pai para sua glória. Amém!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. De que maneira podemos relacionar liderança e serviço?
2. Quais os desafios para nossa liderança em meio ao um
contexto de individualismo e desserviço?
3. Quais as implicações práticas para uma liderança do Reino?
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NOVOS LÍDERES
PARA UMA VELHA MISSÃO
Antônio C. Barro
OBJETIVO GERAL PARA O APRENDIZADO:
Compreender que sem uma concepção apropriada da missão de
Deus os novos líderes serão sempre velhos.
Introdução
É lugar comum falar de liderança e liderança na igreja nos
congressos realizados pelas mais diversas organizações cristãs no
mundo e no Brasil.
Já se falou muito sobre o tema que em alguns lugares já não se
acha pessoas dispostas a ouvir mais uma palestra ou seminário que
enfatiza o papel do líder na igreja. As novidades sobre o tema são as
mesmas e velhas palestras. Essa, inclusive, incorre nesse perigo. É um
risco que assumimos ao aceitarmos o convite para realizá-la.
Procurarei dividir meu tema em três etapas e farei um desafio na
conclusão.
1. LÍDERES COM VELHA MENTALIDADE MAIS ATRAPALHAM DO
QUE AJUDAM NA MISSÃO DE DEUS.
A. Queremos bons líderes.
Todas as igrejas e organizações eclesiásticas estão à procura
de líderes que sejam bons. Bons em quais áreas? Normalmente em
tudo. Uma busca no Google (onde mais?) nos informa quem é o bom
líder. Essas pessoas...
1. possuem um caráter exemplar,
2. são entusiasmadas a respeito do trabalho e da causa que
abraçaram,
3. são confiantes,
4. funcionam de maneira ordeira e proposital em situações
incertas,
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5. são tolerantes quanto a ambiguidade e permanecem calmos,
6. são bons em manter o foco principal e aptos a pensarem
analiticamente e,
7. são comprometidos com a excelência.
Olhando com detalhes a lista acima é bem possível que a mesma
traga algum desânimo para quem trabalha com ou está conduzindo
o rebanho de Cristo. Todavia, se continuarmos a nossa pesquisa,
veremos ainda outras qualidades que precisamos mencionar, tais
como: honestidade, habilidade para delegar, comunicação, senso
de humor, compromisso, atitude positiva, criatividade, intuição e
habilidade para inspirar.
Se aplicarmos essas condições para a nossa liderança eclesiástica
não nos resta outra opção a não ser o desânimo que certamente nos
leva a concluir que não vamos conseguir a realização da nossa tarefa,
qual seja, a missão de Deus na terra. Não temos esses líderes em
nossas igrejas.
B. Os nossos “bons” líderes possuem uma mentalidade arcaica
em relação ao reino de Deus.
Poucas igrejas locais tomam o cuidado de promover de maneira
saudável a formação da sua liderança. Aliás, se as empresas tivessem
as mesmas atitudes de nossas igrejas na formação de sua liderança,
as mesmas já teriam falido há muito tempo. A única razão pela qual
a igreja não entra em regime falimentar não se deve aos seus líderes,
mas ao seu Líder – Jesus Cristo.
Quando as igrejas promovem cursos de liderança é quase sempre
o mesmo currículo, geralmente copiado de outra igreja ou imposto
pela denominação. Ou seja, o treinamento não tem como alvo a
missão de Deus, mas sim a manutenção da igreja e da denominação.
Consequentemente, a nossa liderança é padronizada para repetir os
mesmos conceitos geração atrás geração.
Quais são os sinais dessa mentalidade arcaica?
1. Forte ênfase no denominacionalismo,
2. posições religiosas imutáveis,
3. fechados e céticos ao mover do Espírito nos outros,
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4. ênfase na tradição com forte rejeição ao novo,
5. tendência a difamar e perseguir os que não são do grupo.
Os líderes com mentalidade arcaica não são necessariamente
encontrados nas pessoas de faixa etária avançada. A idade não é
o elemento principal aqui, mas sim a maneira como essas pessoas
foram formatadas. Se o pastor nunca teve acesso a nenhum outro
ensino que não o do seu seminário, ele tem uma forte propensão a
desenvolver a velha mentalidade mesmo sendo jovem de idade.
Essas pessoas possuem a tendência a absorver os sintomas
negativos de seus professores, líderes, etc. Depois de absorver, elas
reproduzem as mesmas coisas e as fazem até mesmo com mais
veemência dos que seus discipuladores. Elas esperam recompensas
como cargos na denominação como pagamento por tal fervor e zelo
“pelas coisas de Deus”. Diferentemente do rei Davi que disse ser velho
mais já havia sido novo, esses líderes são velhos mesmo sendo novos.
2. LÍDERES COM NOVA MENTALIDADE SÃO MAIS APTOS A
AJUDAR NA MISSÃO DE DEUS.
A. Queremos bons líderes.
Os líderes que vão contribuir no avanço do reino de Deus na
terra devem necessariamente possuir uma nova mentalidade ou
deveríamos dizer – uma nova visão bíblica e teológica da missão de
Deus.
James Allen da empresa Bain & Company´s Global Strategy, faz
uma afirmação interessante: “Líderes de companhias emergentes
tendem a dividir o problema em sub-elementos trabalháveis,
enquanto que líderes de empresas estabelecidas tendem a tornar o
problema tão grande que ele se torna insolúvel”.
Pensando nisso, poderíamos afirmar que líderes com a
mentalidade da missão de Deus são aquelas pessoas que olham para
o mundo a partir do seu contexto e procura assim ministrar a partir
daquela realidade. Líderes que não possuem a visão da missão de
Deus olham para mundo, se retraem e dizem que o problema além de
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não ser deles é também insolúvel: “Se nem o governo consegue dar
jeito, porque a igreja daria?” É linguagem comum no meio evangélico.
Nós precisamos de bons líderes com as qualidades apontadas
acima. Pessoas que sejam capazes de entender o reino de Deus e
entender os tempos que vivemos. Portanto, a formação dessa
liderança precisa ser repensada e ser ministrada debaixo do guardachuva da missão integral. Ou seja, o currículo é determinado pelos
postulados da missão integral e não pelos conteúdos dos livros de
lideranças que estão em nossas prateleiras. Raramente se encontra
um livro de liderança escrito debaixo dessa bandeira. Consequente,
não temos líderes que enfatizam o reino de Deus.
B. Os novos líderes possuem uma mente formatada pelo reino
de Deus.
Com afirmação acima, os novos líderes (mais uma vez enfatizo
que a idade não está em jogo aqui) serão capacitados dentro do
conceito de reino e da missão de Deus.
Orlando Costas em seus escritos fala de uma conversão
missiológica (sócio-política) que tem quatro aspectos e que todo
cristão deveria passar por ela.
1. Conversão a Jesus Cristo
2. Conversão a minha cultura
3. Conversão ao mundo (especialmente ao mundo dos mais
fracos)
4. Conversão ao reino de Deus.
A grande maioria dos nossos membros de igrejas experimentam
a primeira conversão e se dão por satisfeitos. Naturalmente que sem
essa primeira conversão as outras não fazem sentido, mas se ficar
somente nesta a religião se torna privada e não afeta as outras áreas
da vida e da sociedade.
A liderança que fará transformações na sociedade é informada e
formada pela verdade de que o reino de Deus é a nova ordem que ele
está criando e que tem como referência o Rei Jesus Cristo.
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PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. Porque os cristãos continuam confundindo missões com
missão?
2. Como você descreveria o reino de Deus?
3. Das quatro conversões de que fala Costas, qual é a mais
difícil de acontecer?
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QUAL A MINHA VOCAÇÃO?
Renildo Diniz Lopes Junior

Muito cedo fui introduzido no mundo como se diz “da igreja”; por
fazer parte de uma família tradicionalmente evangélica toda minha
vida até um certo ponto sempre esteve relacionada as coisas da igreja.
O mundo evangélico sempre foi o único a existir para mim. A pesar
de confessar doutrina batista hoje, cresci nos cultos e campanhas
de oração da Assembleia de Deus em minha cidade. Lembro-me
perfeitamente um certo dia ouvir um barulho na rua, muitos fogos,
gente gritando, pulando de alegria. Eu era apenas um garoto de sete
anos de idade que queria entender o que estava havendo, era o ano
de 82, mês da Copa do Mundo de futebol e pelo que me lembro da
euforia na rua, jogo do Brasil. De alguma maneira descobria que a
alegria era por causa daquele esporte em que se disputava a posse
de uma bola, com proposito de leva-la a um determinado lugar,
que era guardado por um determinado jogador que era o único a
ter autorização a pegar a bola com as mãos, já que a disputa entre
as duas equipes era realizada com os pés. Lembro que resolvi fazer
uma bola com alguns sacos plásticos para chutar a ermo, foi quando
meu pai interrompeu a minha brincadeira e disse, “isso não é coisa
de crente”!
Bem, você deve então está se perguntando o que isso tem a ver
com vocação? Tudo!! A partir dali entendi que existiam coisas que
crentes deveriam fazer e não fazer, existe o sagrado e o profano o
mundo dos crentes e o mundo dos não crentes. Durante um bom
tempo isso ficou marcado na minha concepção de evangelho e
determinou muito da minha conduta e comportamento cristão em
relação a muitas coisas da vida cotidiana. Sim, para finalizar a minha
trágica iniciação no mundo futebolístico, quando completei quatorze
anos, conversando com alguns colegas eles me alertaram que existia
uma igreja que era permitido jogar futebol, como meus pais já
estavam separados e minha mãe era mais flexível nesse assunto, não
fez objeção, então me tornei um batista.
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Essa minha pequena história ilustra um pouco a mentalidade de
muitos cristãos quando o assunto é mundo, tentar conciliar a vida na
“igreja” e a vida “secular” parece ser uma atividade impossível para
algumas pessoas. Para muitos o culto é o sagrado, existe todo um
simbólico por trás, o culto é o lugar onde se adora, se louva. O culto é o
lugar onde se ministra, onde se recebe a vocação. O ambiente sagrado
do templo é o lugar onde somos separados para sermos santos e em
relação ao mundo, o máximo que podemos fazer é nos afastarmos
das coisas do mundo Aqui tem um sentido ainda mais significativo, já
que estas coisas mundanas são praticadas por pessoas, sendo assim é
natural nos afastarmos das pessoas, mesmo que isso paradoxalmente
implique em fazer o que elas fazem de errado. Deixe eu explicar, já
tive muitas experiências desse tipo como pastor, por uma razão ou
outra descubro que determinado irmão está tendo comportamento
indecoroso no ambiente do trabalho, as pessoas não gostam dele e
o tem como uma pessoa falsa, perigosa. Vejam, a ética desse irmão
no trabalho se igualha a de qualquer outra pessoa não cristã, pois
em seu subconsciente este é um ambiente secular, pressupõe neste
caso que o irmão na “igreja” é uma coisa e no trabalho é outra,
mesmo que ele carregue o discurso de se afastar dos incrédulos. Essa
dicotomia entre o sagrado e o secular vem produzindo ao longo das
gerações um modelo de cristão que desperdiçaram tempo precioso,
quando poderiam estar influenciando suas gerações decidiram se
afastar dela.
Nos últimos anos venho refletindo sobre a importância da
vocação, esse é um termo de origem latina, vocatio significa chamado,
convocação ou convite. Para entendermos a nossa vocação creio que
seja necessário falarmos de um outro termo que tem surgido com
maior vigor nos últimos anos. O mandato cultural seria uma outra
expressão para entendermos como se dá a nossa vocação. É claro que
muita gente tem escrito sobre os temas vocação e chamado e não é
minha intenção falar de algo inédito na área, mas, fomentar este tema
especialmente entre aqueles mais jovens. Não podemos perder mais
uma geração que tem vivenciado uma era de revoluções culturais e
tecnológicas, esses jovens poderão impactar toda uma nova geração
que vier após eles. Então a pergunta que fazemos é a seguinte, o
que estamos fazendo aqui afinal, qual o propósito de sermos o que
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somos, por que decidimos pelo cristianismo como forma de ver a
realidade, que futuro me espera no mercado de trabalho e como
relacionar minha vida profissional e minhas crenças? Estas e outras
questões tem inquietado muitos líderes de jovens e adolescentes que
se projetam no mundo social e de mercado. Muitos desses jovens
estão completamente perdidos, até porque na lógica de um mercado
competidor em que se dá bem quem for o melhor a maioria desses
jovens ficarão no meio do caminho e quando olharem seus empregos
com baixos salários e muita demanda se perguntarão por qual razão
Deus os colocou nessa condição. É claro que a religião que prega
uma vida prospera, que acentua a busca por um sucesso individual
tem contribuído para formação dessa geração desesperançada. A
vocação ou o chamado de Deus pode ser uma resposta de alento.
Recentemente conversando com um grupo de adolescentes da minha
igreja perguntei a eles se tinham uma causa pela qual existir, fiquei
pasmado ao constatar que estes jovens promissores não sabiam nada
sobre o futuro ou mesmo o presente. Dar uma causa para nossos
jovens é fazê-los compreender que Deus tem um plano completo
para eles, não é apenas o plano de salvá-los do inferno, mas de têlos como parceiros em sua obra onde quer que estejam. Precisamos
dar sentido à vida desses jovens. O mandato cultural é, portanto,
nosso engajamento na criação, “O ser humano foi feito para governar
a Terra para Deus, como mordomo da casa de Deus” (Miller, p. 125)4.
Em Gênesis 1:26-28 Deus ordena ao casal a sujeitar a terra, a tarefa
era a de administrar a criação de Deus. Por que devemos nos engajar
no mundo? Porque fomos chamados para isso, somos colaboradores
de Deus na manutenção da sua criação.
O CHAMADO DE DEUS É ABRANGENTE

Não podemos limitar o chamado de Deus a uma experiência
apenas, Darrow Miller em seu livro, Vocação: Escreva a
sua história no universo, lembra que “Os reformadores
compreenderam, o chamado de Deus não é fragmentado; é
holístico, integrado e abrangente” (Miller, p. 154)5. Este mesmo
autor conta uma história que pode ilustrar bem o papel que
dever ter o cristianismo enquanto uma cosmovisão que abrange
toda a realidade humana. Ele conta de um grupo de jovens
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filipinos que estavam querendo aderir aos rebeldes maoísta.
Estes jovens então foram questionados por um missionário
sobre o que eles viam no maoísmo que não enxergavam no
cristianismo, a resposta cito a baixo:
Senhor, o maoísmo oferece aos jovens em
nossa situação atual quantas coisas essenciais:
(1) uma visão unificada e coerente do mundo,
da história e da realidade; (2) uma meta bem
definida pela qual trabalhar, viver e morrer; (3)
um chamado a todas as pessoas à fraternidade
comum; e (4) um senso de compromisso e
uma missão de divulgar aos que perderam
as esperanças as boas novas de que existe
esperança. É fato, senhor, que a fé cristã em
toda a sua beleza parece ser incapaz de nos
oferecer uma visão como essa”. 6

Esta é uma daquelas situações em que nos perguntamos,
para que serve o cristianismo? É claro que o cristianismo atende
perfeitamente todas estas expectativas dos jovens filipinos. O
problema é que vivemos como se isso não fosse possível. Está
na essência da vida cristã a sua vocação, não é possível viver sem
entender o meu chamado no mundo.
MEU TRABALHO, MINHA VOCAÇÃO?
Lembra que falei acima sobre a ética no trabalho? Bem, gostaria
de tecer alguns comentários finais para encerrar este artigo falando
do campo de mercado e como nós cristãos podemos nos inserir nesta
esfera sem necessariamente abrirmos mão da nosso identidade
cristã e vocação. Minha primeira afirmação é: Seu trabalho pode ser
seu campo missionário! Afirmamos que você não precisa ter ou ser
uma pessoa de ministério integral na igreja para exercer o seu papel
na missão de Deus, mas deve olhar para o seu trabalho como seu
desafio, seu trabalho não é apenas o lugar onde você ganha dinheiro é
o lugar pelo qual Deus quer lhe usar para transformar a vida de outras
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pessoas. Para que o trabalho se torne significativo devemos tomar
o pensamento de Fábio Motta como exemplo “É preciso resgatar a
visão do trabalho como uma vocação divina, a qual torna o trabalho
cheio de significado” 7. Quando a vida cristã ganha sentido, o trabalho
terá significado, assim poderemos seguir em frente buscando servir a
Deus de maneira inteligente e sadia. Não existe algo mais prazeroso
que fazer do seu trabalho um lugar satisfatório, onde você exerce suas
habilidades e vocação, como diz Hermistem Maia Pereira: “Visando a
formação da cultura, ao nosso desenvolvimento pessoal e social, Deus
concede habilidades ao ser humano a fim de que este, no seu legítimo
uso destes dons, possa entre outras coisas, realizar-se como pessoa
glorificando a Deus no progresso da sociedade, apresentando o fruto
do seu trabalho como ato de culto, reconhecendo em Deus o doador
e mantenedor de todas as coisas”8. O cuidado que devemos ter é em
não vermos o trabalho como um atrapalho, na verdade o trabalho é
uma dádiva do Eterno é o meio pelo qual exercemos nosso mandato
cultural. Em seu excelente livro A Igreja Centrada, Timothy Keller
sugere que as igrejas devem ajudar em pelo menos quatro maneiras
como o evangelho molda e informa o trabalho, 1. A fé transforma
nossa motivação para o trabalho; 2. A fé transforma nosso conceito
de trabalho; 3. A fé provê éticas elevadas para o cristão no local de
trabalho e 4. A fé nos dá base para reconsiderar até a própria maneira
em que nosso trabalho é realizado9.
CONCLUSÃO
Para a liderança das nossas igrejas atuais tem sido um desafio
alimentar no coração dos nossos jovens e adolescentes um desejo
por servir a Jesus a partir do ponto onde estão. Levá-los a entender
que são importantes em todas as áreas em que estejam envolvidos.
Recentemente tomei uma decisão naquele momento em que
apresentamos os bebês na igreja, hoje ao invés de pedir a Deus que
faça dessas crianças futuros missionários, pastores e etc, peço que
além disso os façam, excelentes médicos, professores, pedreiros,
políticos, economistas, artistas e músicos. Que estas profissões sejam
exercidas com alegria e que eles as entendam como seu chamado
a contribuir no reino de Deus. Não podemos perder de vista a
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oportunidade de num mundo que caminha para um pós-cristianismo
deixar nossos jovens sem propósito no cristianismo. Este é um desafio
que envolve todos.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. Pessoalmente como você definiria vocação?
2. O quanto se estende o chamado de Deus?
3. Como posso participar da missão de Deus no meu trabalho?
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OS SINAIS DO REINO DE DEUS
Hudson Taylor Rodrigues Maia

“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no Espírito Santo, pois quem nisto serve a Cristo
agradável é a Deus e aprovado pelos homens.” – Romanos 14:17-18.
Recentemente o Papa Francisco fez a seguinte observação: “A
Distribuição justa dos frutos da terra e do trabalho humano não é
mera filantropia. É um dever moral para os cristãos, e a tarefa é ainda
mais árdua: É UM MANDAMENTO. Trata-se de devolver aos pobres e
aos povos o que lhes pertence”. Numa contradição incrível vemos as
igrejas, inclusive o vaticano, retendo riquezas, quando deveriam ser
os mentores do compartilhamento.
O que é então o Reino de Deus? Que marcas da igreja representam
a sinalização do Reino de Deus? Que marcas carregam os cristãos que
sinalizam o Reino de Deus entre nós? Essas são perguntas que não
podem ser respondidas com jargão gospel, ou com teses teológicas
fabricadas nas academias. Essas perguntas carregam respostas
práticas da ação da igreja do Senhor.
As marcas da igreja que sinalizam o Reino de Deus não são
efêmeras, ao contrário, são permanentes, eternas, pois tem como
elementos essenciais o amor e a compaixão. Quando Jesus é
interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus,
respondeu-lhes: “O reino de Deus não vem com aparência exterior;
nem dirão: Ei-lo aqui! ou Ei-lo ali! pois o reino de Deus está dentro de
vós”. (Lucas 17:20,21). Essa é a questão que precisamos perceber: O
Reino de Deus não tem aparência exterior, ou seja não conheceremos
o Reino de Deus pela fachada “poderosa” da nossa igreja, ou pelo
terno elegante dos pastores e irmãos, ou pelo vestido deslumbrante
das irmãs. O Reino de Deus não será identificado pelo sopão que
entregamos uma vez por semana para satisfazer o nosso ego, afinal a
fome vem todo dia e toda hora. O Reino de Deus é expressado pelo
cuidado diário, pela disposição em servir, pelo amor incondicional e
pela oferta de gratidão ao Senhor.
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Stanley Jones, missionário na Índia diz que: “O Reino de Deus é a
resposta total de Deus à necessidade total do homem”. Deus, então
cria uma Missão que aponta para o estabelecimento do seu Reino,
que não é desse mundo, mas que pretende trazer a total submissão
do mundo à sua vontade. Uma das marcas do Reino de Deus no
mundo é a submissão a sua completa e perfeita vontade. Cada igreja,
cada cristão tem a responsabilidade de esforçar-se para estabelecer
o Reino de Deus no coração da humanidade. Quando olhamos para
a miséria, a prostituição, os vícios, a corrupção, vemos as marcas da
queda, mas quando olhamos pessoas que foram libertas e que hoje
tem uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo vemos as
marcas do Reino.
A igreja, então, para expressar seu amor e compaixão pelas
vidas precisa necessariamente ser integral, uma igreja que reflete
a integralidade da Missão de Deus. Uma igreja que luta contra a
injustiça, pela paz e pela transformação completa do ser humano.
Uma igreja que ora, que compartilhe suas posses, que dá a mão ao
necessitado, que ensina e que se entrega totalmente por amor a
Cristo. Não é uma igreja que satisfaz o seu ego, mas que satisfaz à
necessidade da comunidade onde está inserida. O Reino de Deus é
encontrado na expressão de amor de cada cristão pelo seu próximo
e pela entrega total e incondicional aos menos favorecidos. O Reino
de Deus é encontrado na vida diária, onde quer que estejamos ele
é expressado pelas nossas atitudes, pela forma que falamos e pela
forma com que nos relacionamos. “Portanto, quer comais, quer
bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de
Deus” (1Co 10.31).
O Reino de Deus é orquestrado por Jesus e pelo Espírito Santo,
portanto não é possível manifestá-lo senão pela obediência e
submissão completa ao Senhor. O Reino de Deus não está restrito à
condição espiritual do Cristão, ou seja, às vezes oramos, jejuamos e
meditamos todos os dias na Palavra do Senhor, mas não expressamos
o amor de Cristo por meio da ação, e quando não expressamos o
amor de Cristo, não manifestamos o seu Reino que já está entre nós.
Devemos trabalhar em função do Reino e com a mente do Reino.
Devemos viver o evangelho centralizado no Cristo ressurreto, o
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Cristo de Deus, que nos amou e por nós se entregou, mesmo quando
vivíamos uma vida de pecado. Devemos viver e transceder o Reino
de Deus por meio da obediência e por meio do amor com que Cristo
nos amou, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas
justiça, paz e alegria no Espírito Santo, pois quem nisto serve a Cristo
agradável é a Deus e aprovado pelos homens.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. Como você tem expressado o amor ao próximo sinalizando
assim o Reino de Deus entre nós?
2. Que marcas sua igreja apresenta e que sinalizam o Reino de
Deus?
3. Que ações sua igreja tem feito na comunidade e que sinalizam
o Reino de Deus?
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OS DESAFIOS DA GRANDE
COMISSÃO PARA HOJE
Antônio C. Barro
OBJETIVO GERAL PARA O APRENDIZADO:
Compreender que sem um entendimento do envio de Cristo a
nossa missão ao mundo perde a relevância e força.
Introdução
Quem já teve um encontro com Cristo tem agora o privilégio de
compartilhar as suas bênçãos com quem ainda não teve. Cristianismo
é a religião para o outro e sem a nossa participação nesse processo o
cristianismo deixa de ser relevante.
Porque Jesus Cristo tem toda a autoridade e porque ele rei no
reino de Deus os seus discípulos precisam levar adiante a missão de
propagar sua mensagem e ajudar na implantação de seu reino neste
mundo.
O mundo que, com tantas crises e problemas, se torna propício
para repartirmos Cristo, pois as pessoas estão buscando o significado
para a vida e ele é o significado último para a vida de qualquer pessoa.
Transição
O texto começa com uma afirmação bastante arrojada: Todo o
poder me foi dado. Temos várias ideais para esse termo:
Poder de escolha, liberdade de fazer o que quer, poder físico e
mental, poder de autoridade (influenciar) e direito (privilégio). Poder
de ordenar, governar (poder daquele cuja vontade e comando serão
expostos para que sejam obedecidos). Poder universal, real, etc.
Notemos a ênfase nas palavras: Esse pode me foi dado. Foi
apontado.
Ele indica a abrangência desse poder, ou seja, a sua esfera de
atuação: no céu e na terra.
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- Fala do alcance desse poder. A universalidade da autoridade.
Nada escapa da sua influência. Essa declaração é o fundamento de
tudo o que Cristo pede para a igreja, sem esse elemento, nada faz
sentido.
Portanto... Essa conjunção indica que o que se segue é uma
necessidade. É uma confirmação, uma continuidade.
Por isso, IDE... Essa ordem de Jesus tem sido usada como um
imperativo. Todavia, não é esse o sentido original do texto. Melhor
traduzido seria: Portanto, INDO.
- A principal característica do gerúndio é que ele indica uma ação
contínua, que está, esteve ou estará em andamento, ou seja, um
processo verbal não finalizado.
“Ao você ir”, “no seu caminho”. Implica que não precisa cruzar
barreiras culturais para cumprir a comissão. Esse sempre foi um
ensino sobre o texto, qual seja, missões transculturais. Todavia, não é
isso que Jesus está declarando aqui.
Tendo visto a base da Grande Comissão, vou destacar três
aspectos que podem nos ajudar na nossa missão enquanto
estivermos nesse mundo.
1. Fazer discípulos
A ordem começa com uma clareza impressionante. Não diz
para fazer convertidos, mas fazer discípulos. É um estágio além da
conversão que envolve a mente, o coração e a vontade, ou seja, a
pessoa em sua totalidade.
Se tornar aluno de alguém, seguir seus preceitos e instruções.
Raiz da palavra: aprendiz, pupilo, discípulo.
Onde encontramos os futuros discípulos? Em todas as etnias.
Tribos, nações, grupos de pessoas, indivíduos, pagãos, etc.
Nos dias atuais, em que lugar você encontra os futuros discípulos
de Jesus Cristo? Comece com os lugares mais perto de você: casa,
escola, emprego, família, etc. Olhe também para os lugares que
geralmente a igreja não olha, procure gente que muitas vezes não
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quer ser encontrada, seja nas vielas ou nos condomínios de luxo com
seus grandes portões instransponíveis.
2. Batizar discípulos
O ato simbólico da passagem de um estado para outro por meio
do uso da água. Um ritual religioso que tem profundas implicações
testemunhais para o mundo.
Para João Calvino os sacramentos são sinais de certeza que
servem para confirmar e fortalecer a nossa fé.
Significa ainda a nossa união com Cristo e a nossa adoção na
família de Deus.
“Um sinal externo, através da qual o Senhor sela em nossas
consciências as suas promessas de boa vontade em relação a nós,
a fim de sustentar a fraqueza de nossa fé, e assim nós devemos
testemunhar a nossa piedade para com Deus, diante dos anjos e
diante dos homens”.
A Trindade toda está envolvida no ato do batismo. Isso atesta a
sua importância para a vida da igreja.
Batismo é então o aviso a todos que agora não estamos mais
debaixo do poder das trevas, mas sim debaixo do poder da luz de
Cristo. Consequentemente, andamos nessa luz. É um sacramento, da
palavra sacro – separado como sagrado.
Batismo é bem importante, pois ele significa a inclusão do outro
em nosso meio, em nossa família. “A igreja é uma escola de aprendizes
em vários estágios de desenvolvimento e não pode ser dividida entre
os batizados e o que estão chegando”. (R.T. France)
3. Ensinar discípulos
Ser um professor. Aqui significa compartilhar instrução, doutrinar.
Explicar, expor um assunto com clareza, com profundidade que os
temas da vida cristã exigem.
O correto na leitura do termo é ENSINANDO.
Ensinar significa: Atentar cuidadosamente a, guardar, manter
uma coisa no mesmo estado original, observar.
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Ensinar o quê? - Todas as coisas, comando a ser executado. Esse
ensino é toda a vida, processo contínuo.
Se o processo de ensino não for realizado na igreja por meio dos
velhos discípulos de Jesus, a corrente de aprendizado é rompida. O
cristianismo perde a sua força. O discipulado dos novos convertidos
é essencial para a continuidade do processo restaurador do mundo
que teve início com Jesus Cristo. O cristianismo não sobrevive sem
novos discípulos.
Conclusão:

A quem foi dada a grande comissão? Devemos refletir sobre
os primeiros agentes de propagação do evangelho e em quais
aspectos eles nos incentivam e servem de modelos para a nossa
missão.
Restauração, comissão e uma promessa que nos acompanha
todos os dias de nossas peregrinações nesse mundo amado de
Deus.
Ele está conosco até o fim do mundo e por toda a eternidade.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1. Quais são os maiores impedimentos para a realização da
Grande Comissão nos dias de hoje?
2. Como podemos pensar em fazer discipulado para pessoas
que não possuem tempo devido a tantas atividades a serem
desempenhadas?
3. Ainda existe espaço para a atividade missionária
transcultural?
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ANEXOS

Para o Senhor que Amamos:
Compromisso da Cidade do Cabo
1. NÓS AMAMOS PORQUE DEUS NOS AMOU PRIMEIRO
A missão de Deus flui do amor de Deus. A missão do povo de Deus
flui do nosso amor a Deus e a tudo o que Deus ama. A Evangelização
mundial é o derramamento do amor de Deus em nós e através de nós.
Nós afirmamos a primazia da graça de Deus e então respondemos a
esta graça pela fé, demonstrada através da obediência em amor. Nós
amamos porque Deus nos amou primeiro e enviou seu Filho como
propiciação pelos nossos pecados.
A) O amor a Deus e o amor ao próximo constituem os primeiros
e mais importantes mandamentos, dos quais dependem toda a lei
e os profetas. O amor é o cumprimento da lei e o primeiro fruto,
chamado do Espírito. O amor é a evidência de que nascemos de
novo; a garantia de que conhecemos a Deus e a prova de que Deus
habita em nós. O amor é o novo mandamento de Cristo, que disse aos
seus discípulos que somente se obedecessem a este mandamento a
missão deles seria visível e crível. O amor cristão de uns pelos outros
é a maneira através da qual o Deus invisível, que se fez visível em seu
Filho encarnado, continua a fazer-se visível para o mundo. O amor
estava entre as primeiras coisas que Paulo observou e elogiou entre
os novos crentes, juntamente com a fé e a esperança. Mas o amor é
o maior, porque o amor jamais acaba.
B) Tal amor não é fraco nem sentimental. O amor de Deus é
pactualmente fiel, comprometido, abnegado, sacrificial, forte e santo.
Visto que Deus é amor, o amor permeia todo o seu ser e todas as
suas ações; a sua justiça, bem como a compaixão. O amor de Deus se
estende a toda a sua criação. Recebemos o mandamento de amar de
forma que o amor de Deus seja refletido em todas essas dimensões.
É isto o que significa andar no caminho do Senhor.
C) Assim, ao estruturarmos nossas convicções e nossos
compromissos nos termos do amor, assumimos o desafio bíblico mais
básico e difícil de todos de: amar o Senhor nosso Deus de todo coração,
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alma, mente e força; amar nosso próximo (inclusive o estrangeiro e
o inimigo) como a nós mesmos; amar uns aos outros como Deus em
Cristo nos amou e amar o mundo com o amor Daquele que deu seu
único Filho para que através dele o mundo pudesse ser salvo.
D) Tal amor é dom de Deus derramado em nossos corações,
mas também é mandamento de Deus que exige obediência da
nossa vontade. Tal amor significa ser como o próprio Cristo: firme na
perseverança, mas manso em humildade; forte para resistir o mal,
mas gentil em compaixão pelo sofredor; corajoso no sofrimento e
fiel, mesmo até a morte. Tal amor tem como modelo Cristo na terra e
é mensurado pelo Cristo ressuscitado em glória.
Afirmamos que este amor, bíblico abrangente, deve ser a
autenticação da identidade e a marca dos discípulos de Jesus. Em
resposta à oração e ao mandamento de Jesus, esperamos que seja
assim conosco. Infelizmente confessamos que muitas vezes não é
assim. Por isso reafirmamos nosso compromisso de nos esforçar para
viver, pensar, falar e agir de forma a expressar o que significa andar
em amor – amor a Deus, amor de uns para com os outros e amor pelo
mundo.
2. NÓS AMAMOS O DEUS VIVO
Nosso Deus, a quem amamos, se revela na Bíblia como o único
Deus vivo e eterno, que governa todas as coisas de acordo com a
sua vontade e para seu propósito de salvação. Na unidade do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, somente Deus é o Criador, o Soberano,
o Juiz e o Salvador do mundo. Por isso amamos a Deus – dando-lhe
graças por nosso lugar na criação, submetendo-nos à sua soberana
providência, confiando na sua justiça e louvando-o pela salvação que
ele conquistou por nós.
A) Nós amamos a Deus acima de todos os rivais. Recebemos
o mandamento de amar e adorar apenas ao Deus vivo. Mas assim
como Israel no Antigo Testamento, deixamos que nosso amor a Deus
seja adulterado ao seguirmos os deuses deste mundo, os deuses
dos povos que nos rodeiam. Caímos no sincretismo, seduzidos por
ídolos como a ganância, o poder e o sucesso, servindo a mamon em
vez de servir Deus. Aceitamos o domínio de ideologias políticas e
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econômicas sem respaldo bíblico. Somos tentados a comprometer
nossa fé na singularidade de Cristo diante da pressão do pluralismo
religioso. Assim como Israel, precisamos ouvir o apelo dos profetas
e do próprio Jesus ao arrependimento, e a que abandonemos todos
esses rivais e voltemos ao amor obediente e à adoração a Deus
somente.
B) Nós amamos a Deus com paixão pela sua glória. A maior
motivação para a nossa missão é a mesma que impulsiona a missão
do próprio Deus – que o único e verdadeiro Deus vivo seja conhecido
e glorificado em toda a sua criação. Este é o objetivo final de Deus e
deve ser a nossa maior alegria.
“Ora, se Deus deseja que todo joelho se dobre a Jesus e toda
língua confesse seu nome, esse deve ser também o nosso desejo. Nós
deveríamos “ter ciúmes” ou, como às vezes diz a Escritura, “zelar”
pela honra do seu nome: preocupar-nos quando ele ainda continua
desconhecido, sofrer quando é ignorado, indignar-nos quando é
blasfemado e empenhar-nos firmemente para que lhe deem a honra
e a glória que lhe são devidas. De tudo o que nos impele à obra
missionária, a maior motivação não é, nem a obediência à Grande
Comissão (apesar de toda a sua importância), nem o amor aos
pecadores que estão alienados e perecendo (por mais forte que seja
este incentivo, principalmente diante da ira de Deus), mas sim o zelo
– zelo ardente e cheio de paixão – pela glória de Jesus Cristo...Diante
deste propósito supremo da missão cristã, qualquer outra motivação
defina e morre.” (John Stott).
Nossa maior tristeza deve ser o fato de que o Deus vivo não é
glorificado em nosso mundo. O Deus vivo é negado num ateísmo
agressivo. O único Deus verdadeiro é substituído e distorcido na prática
das religiões do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo é insultado e
deturpado em algumas culturas populares. E a face de Deus revelada
na bíblia é obscurecida pelo nominalismo, pelo sincretismo e pela
hipocrisia cristãos.
Amar a Deus em meio a um mundo que o rejeita e o distorce,
exige um testemunho corajoso, porém humilde do nosso Deus; uma
defesa enérgica, porém graciosa da verdade do evangelho de Cristo,
o Filho de Deus; e confiança piedosa na obra de convencimento do
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Espírito Santo. Nós nos comprometemos com tal testemunho, pois
se declaramos que amamos a Deus, devemos partilhar a primazia
de Deus, qual seja, que o Seu nome e a Sua Palavra sejam exaltados
acima de todas as coisas.
3. NÓS AMAMOS O DEUS PAI
Através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e sendo ele o único
caminho, a verdade e a vida, viemos a conhecer e a amar a Deus como
Pai. Quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos
filhos de Deus, então clamamos as palavras que Jesus orou “Aba Pai”
e oramos a oração que Jesus ensinou, o “Pai Nosso”. Nosso amor por
Jesus, comprovado pela nossa obediência a ele, vai ao encontro do
amor do Pai por nós quando o Pai e o Filho fazem morada em nós, em
uma troca mútua de amor. Esta relação íntima tem profundas bases
bíblicas.
A) Nós amamos a Deus como o Pai do seu povo. O Israel
do Antigo Testamento conhecia a Deus como Pai, como aquele
que os trouxe à existência e que os guiou, disciplinou e chamou à
obediência; Pai daqueles cujo amor desejou e por quem demonstrou
perdão, compaixão e amor paciente e inabalável. Todas essas coisas
permanecem verdadeiras para nós, como povo de Deus em Cristo,
em nosso relacionamento com nosso Deus Pai.
B) Nós amamos a Deus como o Pai, que tanto amou o mundo
que deu Seu único Filho pela nossa salvação. Quão grande é o
amor de Deus para conosco, ao ponto de sermos chamados filhos
de Deus. Quão imensurável é o amor de Deus, que não poupou seu
único Filho, antes o deu por todos nós. Este amor do Pai ao entregar
o Filho, foi refletido pelo amor abnegado do Filho. Houve completa
concordância de decisão entre o Pai e o Filho na obra de expiação
que realizaram na cruz por meio do Espírito eterno. O Pai amou o
mundo e deu seu Filho; “o Filho de Deus me amou e se entregou por
mim”. Esta unidade entre o Pai e o Filho, confirmada pelo próprio
Jesus, encontra eco na saudação tão repetida de Paulo: “graça e paz
da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou
a si mesmo por nossos pecados...de acordo com a vontade do nosso
Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém”.
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C) Nós amamos a Deus como o Pai cujo caráter refletimos e
em cujo cuidado confiamos. No Sermão do Monte, Jesus aponta
repetidamente para nosso Pai celestial como modelo ou foco de nossa
ação. Devemos ser pacificadores, como filhos de Deus. Devemos
praticar boas obras, para que nosso Pai receba o louvor. Devemos
amar nossos inimigos refletindo o amor paternal de Deus. Devemos
exercer a prática de dar, orar e jejuar somente diante dos olhos do
Pai. Devemos perdoar aos outros como nosso Pai nos perdoa. Não
devemos viver ansiosos, mas confiar na provisão do nosso Pai. Com
este tipo de comportamento, decorrente do caráter cristão, faremos
a vontade do nosso Pai no céu, nos limites do reino de Deus.
Confessamos que, com frequência, temos negligenciado a
verdade da Paternidade de Deus e nos privado das riquezas do nosso
relacionamento com ele. Renovamos nosso compromisso de vir ao
Pai através de Jesus, o Filho: para receber e responder ao seu amor
Paternal; para viver em obediência à sua disciplina Paternal; para
refletir seu caráter Paternal em nosso comportamento e em todas as
nossas atitudes; e para confiar na sua provisão Paternal em qualquer
circunstância para a qual ele nos guie.
4. NÓS AMAMOS O DEUS FILHO
Deus ordenou a Israel que amasse o SENHOR Deus com lealdade
exclusiva. Da mesma forma, para nós, amar o Senhor Jesus Cristo
significa afirmar de forma perseverante que somente ele é Salvador,
Senhor e Deus. A Bíblia ensina que Jesus opera os mesmos atos
soberanos que Deus. Cristo é o Criador do universo, Soberano da
história, Juiz de todas as nações e Salvador de todos que se voltam
para Deus. Ele compartilha a identidade de Deus na divina igualdade
e unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como Deus chamou
Israel para amá-lo numa aliança de fé, obediência e testemunho
servil, nós afirmamos nosso amor por Jesus Cristo confiando nele,
obedecendo-o e tornando-o conhecido.
A) Nós confiamos em Cristo. Cremos no testemunho dos
Evangelhos, de que Jesus de Nazaré é o Messias, o escolhido e enviado
de Deus para cumprir a missão única de Israel do Velho Testamento,
que é trazer a bênção da salvação de Deus a todas as nações, como
Deus prometeu a Abraão.
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Em Jesus, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem
Maria, Deus assumiu nossa forma humana e viveu entre nós,
totalmente Deus e totalmente humano.
Em sua vida, Jesus andou em perfeita fidelidade e obediência a
Deus. Ele anunciou e ensinou o reino de Deus, e foi um exemplo para
seus discípulos de como viver sob a soberania de Deus.
Em seu ministério e em seus milagres, Jesus anunciou e
demonstrou a vitória do reino de Deus sobre o mal e sobre os poderes
do mal.
Em sua morte na cruz, Jesus tomou nosso pecado sobre si em
nosso lugar, suportando todo o seu preço, pena e vergonha, venceu
a morte e os poderes do mal e completando a reconciliação e a
redenção de toda a criação.
Em sua ressurreição corporal, Jesus foi vindicado e exaltado por
Deus, completou e demonstrou a plena vitória da cruz, e tornou-se o
precursor da humanidade redimida e da criação restaurada.
Desde sua ascensão, Jesus está reinando como Senhor sobre
toda história e criação.
Na sua volta, Jesus executará o julgamento de Deus, destruirá
Satanás, o mal e a morte, e estabelecerá o reino universal de Deus.
B) Nós obedecemos a Cristo. Jesus nos convida ao discipulado,
a tomar a nossa cruz e a segui-lo no caminho da abnegação, da
servidão e da obediência. “Se vocês me amam, obedecerão aos
meus mandamentos”, ele disse. “Por que vocês me chamam ‘Senhor,
Senhor’ e não fazem o que eu digo?”. Fomos chamados para viver
como Cristo viveu e para amar como Cristo amou. Professar a Cristo
e ignorar seus mandamentos é uma insensatez perigosa. Jesus nos
adverte que muitos que proclamam o seu nome com ministérios
milagrosos e espetaculares serão renegados por ele como malfeitores.
Estejamos atentos à advertência de Cristo, pois nenhum de nós está
imune a este terrível perigo.
C) Nós proclamamos Cristo. Foi somente em Cristo que Deus se
revelou de maneira plena e definitiva, e somente através de Cristo
Deus alcançou a salvação para o mundo. Portanto, como discípulos
de Jesus de Nazaré, nos ajoelhamos aos seus pés e, com Pedro,
dizemos: “Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo”, e com Tomé, “Senhor
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meu e Deus meu”. Apesar de não o termos visto, nós o amamos. E
nos alegramos com esperança enquanto aguardamos pelo dia da sua
volta, quando o veremos como ele é. Até aquele dia nos unimos a
Pedro e a João proclamando que “não há salvação em nenhum outro,
pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens
que qual devamos ser salvos”. Nós renovamos nosso compromisso
de testemunhar de Jesus e de tudo o que ele ensinou, em todo o
mundo, sabendo que só podemos dar tal testemunho se nós mesmos
vivermos em obediência aos seus ensinamentos.
5. NÓS AMAMOS O ESPÍRITO SANTO
Nós amamos o Espírito Santo na unidade da Trindade, juntamente
com o Deus Pai e o Deus Filho. Ele é o Espírito missionário enviado
pelo Pai missionário e pelo Filho missionário, que sopra vida e poder
na Igreja missionária de Deus. Nós amamos e oramos pela presença
do Espírito Santo, pois sem que o Espírito testemunhe de Cristo, o
nosso testemunho é inútil. Sem a obra de convencimento do Espírito,
é vã nossa pregação. Sem os dons, a direção e o poder do Espírito,
nossa missão é mero esforço humano. E sem o fruto do Espírito,
nossas vidas desinteressantes não conseguem refletir a beleza do
evangelho.
A) No Antigo Testamento vemos o Espírito de Deus ativo na
criação, em obras de libertação e de justiça, enchendo pessoas do
Espírito e capacitando-as para todo tipo de serviço. Profetas cheios
do Espírito aguardavam ansiosamente a vinda do Rei e Servo, cuja
Pessoa e obra seriam capacitadas pelo Espírito de Deus. Os profetas
também aguardavam a era que seria marcada pelo derramamento
do Espírito de Deus, trazendo nova vida, obediência renovada e dons
proféticos para todo o povo de Deus, jovens e velhos, homens e
mulheres.
B) No Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo, conforme
prometido pelos profetas e por Jesus. O Espírito santificador produz
o seu fruto nas vidas dos que creem e o primeiro fruto é sempre o
amor. O Espírito equipa a Igreja com seus dons, os quais “desejamos
ansiosamente” como elementos indispensáveis para o serviço cristão.
O Espírito nos dá poder para missões e para a grande variedade
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da obra de ministério. O Espírito nos capacita para proclamar e
demonstrar o evangelho, para discernir a verdade, para orar de
maneira eficaz e para triunfar sobre as forças das trevas. O Espírito
inspira e acompanha a nossa adoração. O Espírito fortalece e consola
aqueles discípulos que são perseguidos ou provados por causa de seu
testemunho de Cristo.
C) O nosso compromisso em missões, então, é inútil e infrutífero
sem a presença, a direção e o poder do Espírito Santo. Isto se aplica
a missões em todas as suas dimensões: evangelismo, testemunho da
verdade, discipulado, pacificação, envolvimento social, transformação
ética, cuidado com a criação, vitória sobre poderes do mal, libertação
de espíritos demoníacos, cura de doentes, sofrimento e perseverança
na perseguição. Tudo o que fazemos em o nome de Cristo deve ser
guiado e capacitado pelo Espírito Santo. O Novo Testamento deixa
isso claro na vida da Igreja primitiva e no ensinamento dos apóstolos.
Hoje vemos isso demonstrado nos frutos e no crescimento das Igrejas
onde os seguidores de Jesus agem confiantemente no poder do
Espírito Santo, com dependência e esperança.
Não há evangelho verdadeiro ou pleno, nem missão bíblica
autêntica sem a Pessoa, a obra e o poder do Espírito Santo. Oramos
por um maior despertamento para esta verdade bíblica e para que
sua experiência seja realidade no corpo de Cristo presente em todo
o mundo. Entretanto, estamos cientes dos muitos abusos cometidos
em nome do Espírito Santo, e das muitas maneiras pelas quais todo
tipo de fenômeno é praticado e valorizado, que não são, porém,
dons do Espírito Santo conforme o claro ensino do Novo Testamento.
Há grande necessidade de um discernimento mais profundo, de
advertências claras contra enganos, para que sejam expostos
os manipuladores fraudulentos que trabalham para seu próprio
benefício, que usam poderes espirituais para próprio enriquecimento
pecaminoso. Acima de tudo, há uma grande necessidade de contínua
pregação e ensinamento bíblicos, embebidos em humilde oração,
que equiparão cristãos comuns para que compreendam e se alegrem
no evangelho verdadeiro e para que reconheçam e rejeitem falsos
evangelhos.

Todos os Diretos Reservados à ALEF

93

6. NÓS AMAMOS A PALAVRA DE DEUS
Nós amamos a Palavra de Deus nas Escrituras do Antigo e do
Novo Testamento, ecoando o prazer alegre do salmista no Torá:
“Amo os teus mandamentos mais do que o ouro... Como amo tua
lei”. Recebemos toda a Bíblia como a Palavra de Deus, inspirada pelo
Espírito de Deus, falada e escrita através de autores humanos. Nós
nos submetemos a ela como suprema e única autoridade, que rege
a nossa fé e o nossos atos. Nós testificamos o poder da Palavra de
Deus para cumprir o seu propósito de salvação. Afirmamos que a
Bíblia é a palavra final, escrita, de Deus, insuperável por qualquer
outra revelação, mas também nos alegramos que o Espírito Santo
ilumine a mente do povo de Deus a fim de que a Bíblia continue a
falar a verdade de Deus de outras maneiras para pessoas de todas as
culturas.
A) A Pessoa que a Bíblia revela. Nós amamos a Bíblia como a
noiva ama as cartas do seu marido, não pelo papel em si, mas pela
pessoa que fala através dela. A Bíblia nos dá a revelação do próprio
Deus de sua identidade, caráter, propósitos e ações. É a principal
testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ao lê-la, nos deparamos com ele
através do seu Espírito com grande alegria. Nosso amor pela Bíblia é
uma expressão do nosso amor por Deus.
B) A história que a Bíblia conta. A Bíblia conta a história universal
da criação, da queda, da redenção na história e da nova criação.
Esta narrativa abrangente nos oferece uma perspectiva bíblica
coerente e molda nossa teologia. No centro desta história estão os
culminantes eventos salvadores da cruz e a da ressurreição de Cristo,
que constituem o coração do evangelho. É esta história, (no Antigo e
no Novo Testamento) que nos conta quem somos, por que estamos
aqui e para onde vamos. Este relato da missão de Deus define nossa
identidade, dirige nossa missão e nos assegura de que o fim está nas
mãos de Deus. Esta história deve moldar a memória e a esperança
do povo de Deus e determinar o conteúdo do seu testemunho
evangelístico, ao ser transmitido de geração em geração. Devemos
usar todos os meios possíveis para tornar a Bíblia conhecida, pois sua
mensagem é para todos os povos da terra. Portanto, nós renovamos
nosso compromisso com a tarefa contínua de traduzir, disseminar e
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ensinar as escrituras em todas as culturas e línguas, inclusive naquelas
que são predominantemente orais e não literárias.
C) A verdade que a Bíblia ensina. A Bíblia toda nos ensina o pleno
conselho de Deus, a verdade que Deus quer que saibamos. Nós nos
submetemos a ela como verdadeira e fidedigna em tudo o que afirma,
pois é a Palavra do Deus que não pode mentir e que nunca falhará. É
clara e suficiente para revelar o caminho da salvação. É o fundamento
para explorar e entender todas as dimensões da verdade de Deus.
Vivemos, no entanto, em um mundo cheio de mentiras e de
rejeição da verdade. Muitas culturas apresentam um relativismo
dominante que nega que qualquer verdade absoluta exista ou possa
ser conhecida. Se amamos a Bíblia, então devemos nos levantar
em defesa da verdade que ela anuncia. Devemos encontrar novas
formas de articular a autoridade bíblica em todas as culturas. Mais
uma vez, nós nos comprometemos na luta para defender a verdade
da revelação de Deus como parte do nosso trabalho de amor pela
Palavra de Deus.
D) A Vida que a Bíblia exige. “A Palavra está em sua boca e em
seu coração; por isso vocês poderão obedecer-lhe”. Jesus e Tiago
nos chamam para sermos praticantes da Palavra e não somente
ouvintes. A Bíblia retrata uma qualidade de vida que deve marcar
a vida do cristão e da comunidade dos fiéis. De Abraão a Moisés,
através dos salmistas, dos profetas, dos sábios de Israel, e com
Jesus e seus apóstolos, aprendemos que este estilo de vida bíblico
inclui justiça, compaixão, humildade, integridade, honestidade,
castidade sexual, generosidade, bondade, espírito de sacrifício,
hospitalidade, pacificação, não retaliação, boas obras, perdão,
alegria, contentamento e amor – todas essas coisas reunidas em
vidas de adoração, louvor e fidelidade a Deus.
Nós confessamos que com facilidade declaramos amar a Bíblia
sem amar a vida que ela ensina – a vida de obediência a Deus, de
prática e sacrifício, através de Cristo. No entanto, nada qualifica o
evangelho de maneira mais eloquente do que uma vida transformada,
e nada o leva a mais descrédito do que a incoerência pessoal. É nossa
responsabilidade viver de maneira digna do evangelho de Cristo, até
mesmo “tornando-o mais atraente” e realçando sua beleza através
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de vidas santas. Portanto, por causa do evangelho de Cristo, nós
renovamos nosso compromisso de provar nosso amor pela Palavra
de Deus crendo nela e obedecendo-a. Não há missão bíblica sem vida
bíblica.
7. NÓS AMAMOS O MUNDO DE DEUS
Nós compartilhamos da paixão de Deus pelo seu mundo, amando
tudo o que Deus criou, nos alegrando na providência e na justiça de
Deus para com toda sua criação, proclamando as boas novas para
toda a criação e para todas as nações, e aguardando o dia em que a
terra será cheia do conhecimento da glória de Deus como as águas
cobrem o mar. Nós amamos o mundo da criação de Deus. Este amor
não é apenas uma mera afeição sentimental pela natureza (que em
nenhum lugar a Bíblia ordena) e, muito menos, é uma adoração
panteísta da natureza (que a Bíblia proíbe expressamente). Pelo
contrário, é consequência lógica do nosso amor a Deus, ao cuidarmos
do que lhe pertence. “Do Senhor é a terra e tudo o nela existe”. A
terra é propriedade do Deus que afirmamos amar e obedecer. Nós
cuidamos da terra, simplesmente porque ela pertence àquele a quem
chamamos de Senhor.
A) A terra é criada, sustentada e redimida por Cristo. Não
podemos dizer que amamos a Deus enquanto destruímos o que
pertence a Cristo por direito de criação, redenção e herança. Nós
cuidamos da terra e de maneira responsável fazemos uso dos seus
abundantes recursos, não de acordo com a mentalidade deste mundo
secular, mas por causa do Senhor. Se Jesus é o Senhor de toda a terra,
não podemos desvincular nosso relacionamento com Cristo da forma
como agimos em relação à terra. Proclamar o evangelho que diz que
“Jesus é Senhor” é proclamar o evangelho que inclui a terra, uma vez
que o senhorio de Cristo é sobre toda a criação. O cuidado com a
criação é, portanto, uma questão do evangelho dentro do Senhorio
de Cristo.
Tal amor pela criação de Deus exige que nos arrependamos da
nossa contribuição na destruição, no desperdício e na poluição dos
recursos da terra e do nosso consentimento com a idolatria tóxica
do consumismo. Em vez disso, nos comprometemos com urgente
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e profética responsabilidade ecológica. Apoiamos os cristãos cujo
chamado missionário particular seja principalmente em defesa e
ação em favor do meio ambiente, bem como aqueles comprometidos
com o cumprimento do mandato divino de proporcionar bem estar e
atender as necessidades humanas, exercendo domínio e mordomia
responsáveis. A Bíblia declara o propósito redentor de Deus para a
própria criação. Missão integral significa discernir, proclamar e viver
a verdade bíblica de que o evangelho é a boa nova de Deus, através
da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo para indivíduos e para a
sociedade e para a criação. Todos os três estão feridos e sofrem por
causa do pecado; todos os três estão incluídos no amor redentor e na
missão de Deus; todos os três devem fazer parte da missão global do
povo de Deus.
B) Nós amamos o mundo das nações e das culturas. “De um só fez
ele todos os povos, para que povoassem toda a terra”. A diversidade
étnica é dom de Deus na criação e será preservada na nova criação,
quando será libertada das divisões e rivalidade advindas da queda.
Nosso amor pelos povos reflete a promessa de Deus de abençoar todas
as nações da terra e a missão de Deus de criar para si um povo de toda
tribo, língua, povo e nação. Devemos amar tudo o que Deus escolheu
abençoar, o que inclui todas as culturas. Historicamente, a missão
cristã, embora marcada por erros destrutivos, tem sido fundamental
na proteção e preservação de culturas nativas e suas línguas. O amor
piedoso, no entanto, também inclui discernimento crítico, uma vez
que todas as culturas mostram não apenas a evidência positiva da
imagem de Deus nas vidas humanas, mas também as impressões
negativas de Satanás e do pecado. Desejamos ardentemente ver o
evangelho presente e incorporado em todas as culturas, redimindoas de dentro para fora, para que possam exibir a glória de Deus e a
plenitude radiante de Cristo. Aguardamos com grande expectativa a
riqueza, a glória e o esplendor de todas as culturas sendo trazidas
para a cidade de Deus – redimidas e purificadas de todo o pecado,
enriquecendo a nova criação.
Tal amor por todos os povos exige que rejeitemos os males do
racismo e do etnocentrismo, e tratemos todos os grupos étnicos e
culturais com dignidade e respeito, em razão do seu valor para Deus
na criação e na redenção.
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Tal amor também exige que busquemos fazer o evangelho
conhecido entre todos os povos e culturas em todos os lugares.
Nenhuma nação, judia ou gentia, está excluída do escopo da grande
comissão. O evangelismo flui de corações cheios do amor de Deus
por aqueles que ainda não o conhecem. Confessamos envergonhados
que ainda existem muitas nações no mundo que jamais ouviram a
mensagem do amor de Deus em Jesus Cristo. Nós renovamos o
compromisso que inspirou o Movimento Lausanne desde o seu início,
de usar todos os meios possíveis para alcançar todos os povos com o
evangelho.
C) Nós amamos todos aqueles que vivem em pobreza e sofrimento
no mundo. A Bíblia nos diz que o Senhor tem amor para com todas
as suas criaturas, defende a causa do oprimido, ama o estrangeiro,
alimenta o faminto, sustenta o órfão e a viúva. A Bíblia também
mostra que Deus deseja fazer essas coisas através de seres humanos
comprometidos com tal ação. Deus responsabiliza principalmente
aqueles que são nomeados para liderança política ou jurídica na
sociedade, mas ao povo de Deus também foi ordenado – através da
lei e dos profetas, dos Salmos e Provérbios, de Jesus e Paulo, Tiago e
João – que refletisse o amor e a justiça de Deus em atos de amor e
justiça para com o necessitado.
Tal amor pelo pobre exige não apenas nosso amor, nossa
misericórdia e nossas obras de compaixão, mas também que façamos
justiça, expondo e nos opondo a tudo o que oprime e explora o
pobre. “Não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde
quer que existam”. Envergonhados confessamos que falhamos em
partilhar a paixão de Deus, falhamos em assumir o amor de Deus,
falhamos em refletir o caráter de Deus e falhamos em fazer a vontade
de Deus. Dispomo-nos a promover a justiça, incluindo a solidariedade
e a defesa em favor dos marginalizados e oprimidos. Reconhecemos
tal luta contra o mal como uma dimensão da guerra espiritual, que
só pode ser travada através da vitória da cruz e da ressurreição, no
poder do Espírito Santo, e em constante oração.
D) Amamos nosso próximo como a nós mesmos. Jesus convidou
seus discípulos a que obedecessem a esse mandamento como
o segundo maior na lei, mas depois aprofundou radicalmente a
exigência (no mesmo capítulo), de “ame o estrangeiro como a si
mesmo” para “ame o inimigo”.
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Tal amor pelo nosso próximo exige que respondamos a todos
a partir do coração do evangelho, em obediência ao mandamento
de Cristo e seguindo o exemplo de Cristo. Este amor pelo próximo
inclui pessoas de todas as crenças e se estende àqueles que nos
odeiam, fazem calúnias, perseguem e até matam. Jesus nos ensinou
a responder à mentira com a verdade, aos que nos fazem mal, com
atos de bondade, misericórdia e perdão, à violência e morte dos seus
discípulos, com abnegação, a fim de atrair a ele todos e quebrar a
cadeia do mal. Rejeitamos enfaticamente o uso de violência na
propagação do evangelho e renunciamos à tentação de retaliar
com vingança contra aqueles que nos fazem mal. Tal desobediência
é incompatível com o exemplo e ensinamento de Cristo e do Novo
Testamento. Ao mesmo tempo, o nosso dever de amar ao nosso
próximo em sofrimento nos obriga a buscar justiça em seu benefício,
por meio de recursos apropriados junto a autoridades legais e
públicas, que agem como servos de Deus para punir infratores.
E) O mundo que não amamos. O mundo da boa criação de
Deus tornou-se o mundo da rebelião humana e satânica contra
Deus. Recebemos o mandamento de não amar o mundo do desejo
pecaminoso, da ganância e do orgulho humano. Confessamos com
pesar que exatamente são essas marcas de mundanismo que tantas
vezes desfiguram a nossa presença cristã e negam o nosso testemunho
do evangelho.
Nós renovamos nosso compromisso de não flertar com o mundo
caído e suas paixões transitórias, mas amar o mundo todo como Deus
ama. Portanto, amamos o mundo com o desejo santo de ver redenção
e renovação em Cristo de toda a criação e de todas as culturas, de ver
o ajuntamento do povo de Deus de todas as nações até os confins da
terra e o fim de toda destruição, toda pobreza e toda inimizade.
8. NÓS AMAMOS O EVANGELHO DE DEUS
Como discípulos de Jesus, somos pessoas do evangelho. O cerne
de nossa identidade é a nossa paixão pela boa nova bíblica da obra
salvadora de Deus através de Jesus Cristo. Somos unidos por nossa
experiência com a graça de Deus no evangelho e por nossa motivação
de fazer o evangelho da graça conhecido nos confins da terra através
de todos os meios possíveis.
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A) Nós amamos a boa nova em um mundo de más notícias. O
evangelho aborda os efeitos terríveis do pecado, da incapacidade
e da necessidade humana. Os serem humanos se rebelaram contra
Deus, rejeitaram a autoridade de Deus e desobedeceram a Palavra
de Deus. Neste estado pecaminoso, estamos alienados de Deus, uns
dos outros e da ordem criada. O pecado merece a condenação de
Deus. Aqueles que se recusam a arrepender-se e “e não obedecem
o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, serão punidos com
destruição eterna e separação da presença de Deus”. Os efeitos
do pecado e do poder do mal corromperam todas as dimensões
da pessoa humana (espiritual, física, intelectual e relacional). Eles
permeiam a vida cultural, econômica, social, política e religiosa
através de todas as culturas e gerações da história. Eles têm causado
sofrimento incalculável à raça humana e danos à criação de Deus.
Neste contexto sombrio, o evangelho bíblico é realmente uma boa
notícia.
B) Nós amamos a história que o evangelho conta. O Evangelho
anuncia como boas novas os eventos históricos da vida, morte e
ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Como filho de Davi, o prometido
Rei Messias, Jesus é aquele através de quem Deus estabeleceu seu
reino e atuou para a salvação do mundo, permitindo que todas as
nações da terra fossem abençoadas, conforme promessa a Abraão.
Paulo define o evangelho ao afirmar que “Cristo morreu pelos
nossos pecados segundo as escrituras, que ele foi sepultado, que ele
ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e que apareceu
a Pedro e depois aos Doze”. O Evangelho declara que, na cruz de
Cristo, Deus tomou sobre si, na pessoa do Seu Filho, o nosso lugar, o
julgamento merecido pelos nossos pecados. No mesmo importante
ato de salvação, finalizado, justificado e declarado através da
ressurreição, Deus teve vitória decisiva sobre Satanás, sobre a morte
e os poderes do mal, nos libertou do seu poder e temor e garantiu
sua destruição final. Deus realizou a reconciliação dos cristãos com
ele e uns com os outros cruzando todas as fronteiras e inimizades.
Deus também cumpriu o seu propósito de reconciliação final de toda
a criação e na ressurreição corporal de Jesus nos deu as primícias
da nova criação. “Deus em Cristo estava reconciliando consigo o
mundo”. Como amamos a história do evangelho!
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C) Nós amamos a segurança que o evangelho traz. Somente
através da confiança unicamente em Cristo, somos unidos com Cristo
através do Espírito Santo e considerados justos em Cristo diante de
Deus. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus e nenhuma outra
condenação há para nós. Recebemos o perdão de nossos pecados.
Nós nascemos de novo para uma viva esperança, partilhando a vida
ressurreta de Cristo. Somos adotados como coerdeiros com Cristo.
Tornamo-nos cidadãos do povo em aliança com Deus, membros da
família de Deus e lugar de habitação de Deus. Assim, ao confiarmos
em Cristo, temos plena certeza da salvação e da vida eterna, uma
vez que a nossa salvação depende, em última instância, não de nós
mesmos, mas da obra de Cristo e da promessa de Deus. “Nada na
criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo
Jesus, nosso Senhor”. Como amamos a promessa do evangelho!
D) Nós amamos a transformação que o evangelho produz. O
evangelho é o poder transformador de Deus operante no mundo. “É
o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê”. A fé é o único
meio pelo qual as bênçãos e a certeza do evangelho são recebidas. A
fé salvadora, no entanto, nunca permanece só, mas invariavelmente
se mostra em obediência. A obediência cristã é a “fé que atua pelo
amor”. Não somos salvos pelas boas obras, mas tendo sido salvos
pela graça apenas, somos “criados em Cristo Jesus para fazermos boas
obras”. “A fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta”.
Paulo viu a transformação ética que o evangelho produz como obra
da graça de Deus – graça que alcançou nossa salvação na primeira
vinda de Cristo e graça que nos ensina a viver com ética, à luz da sua
segunda vinda. Para Paulo, “obedecer ao evangelho” significava tanto
confiar na graça como ser ensinado pela graça. O objetivo missionário
de Paulo era chamar dentre todas as nações um povo “para obediência
que vem pela fé”. Esta linguagem fortemente pactual lembra Abraão.
Abraão creu na promessa de Deus, e isto lhe foi imputado por justiça,
ele então obedeceu ao mandamento de Deus em demonstração da
sua fé. “Pela fé Abraão... obedeceu”. Arrependimento e fé em Jesus
Cristo são os primeiros atos de obediência exigidos pelo evangelho;
contínua obediência aos mandamentos de Deus é o modo de vida
que a fé evangélica possibilita, através da santificação do Espírito
Santo. A obediência é, portanto, a prova viva da fé salvadora e seu
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fruto vivo. A obediência é também o teste do nosso amor por Jesus.
“Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que
me ama”. “Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus
mandamentos”. Como nós amamos o poder do evangelho!
9. NÓS AMAMOS O POVO DE DEUS
O povo de Deus é feito de pessoas de todas as eras e de todas
as nações a quem Deus em Cristo amou, escolheu, chamou, salvou e
santificou como um povo para si mesmo, para compartilhar na glória
de Cristo como cidadãos da nova criação. Como esses, então, a quem
Deus amou de eternidade a eternidade e por toda nossa história
de turbulência e rebelião, recebemos o mandamento de amar
uns aos outros. Visto que “Deus nos amou, também nós devemos
amar uns aos outros” e, assim, ser “imitadores de Deus... e viver
uma vida de amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós”.
Amar uns aos outros na família de Deus não é uma mera escolha,
mas um mandamento inevitável. Esse amor é a primeira evidência
de obediência ao evangelho, a expressão imprescindível de nossa
submissão ao Senhorio de Cristo e um potente motor da missão
mundial.
A) O Amor exige Unidade. O mandamento de Jesus aos seus
discípulos para que amassem uns aos outros está ligado à sua oração
para que eles fossem um. Tanto o mandamento como a oração são
missionais - “com isso todos saberão que vocês são meus discípulos”,
“e para que ‘o mundo creia que tu [o Pai] me enviaste”. A marca mais
convincente e poderosa da verdade do evangelho é quando os cristãos
se unem em amor além das barreiras das divisões arraigadas do mundo
– barreiras de raça, cor, gênero, classe social, privilégio econômico
e alinhamento político. No entanto, poucas coisas destroem tanto
nosso testemunho como quando cristãos espelham e amplificam as
mesmas divisões entre si. Precisamos urgentemente buscar uma nova
parceria global dentro do corpo de Cristo em todos os continentes,
enraizados em profundo amor recíproco, em submissão mútua e na
partilha econômica significativa, sem paternalismo ou dependência
doentia. E que essa busca não seja apenas como demonstração da
nossa unidade no evangelho, mas também pelo nome de Cristo e da
missão de Deus em todo o mundo.
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O amor exige Honestidade. O amor fala a verdade com graça.
Ninguém amou mais o povo de Deus do que os profetas de Israel e o
próprio Jesus. No entanto, ninguém os confrontou de maneira mais
honesta com a verdade do seu fracasso, de sua idolatria e rebelião
contra o Senhor da sua aliança. Ao fazer isso, eles chamaram o povo
de Deus ao arrependimento, para que pudessem ser perdoados
e restituídos ao serviço da missão de Deus. A mesma voz de amor
profético deve ser ouvida hoje, pela mesma razão. Nosso amor pela
Igreja de Deus sofre com tristeza diante da feiúra entre nós que tanto
desfigura a face do nosso querido Senhor Jesus Cristo e esconde a sua
formosura do mundo – mundo este que precisa desesperadamente
ser atraído a ele.
B) O amor exige Solidariedade. Amar uns aos outros inclui
principalmente importar-se com aqueles que são perseguidos ou
aprisionados por causa da sua fé e do seu testemunho. Se uma parte do
corpo sofre, todas as partes sofrem com ela. Somo todos, como João,
“companheiros no sofrimento, no Reino e na perseverança em Jesus”.
Nós nos comprometemos a partilhar do sofrimento dos membros do
corpo de Cristo em todo o mundo, através da informação, da oração,
da defesa e de outros meios de apoio. Vemos este compartilhamento,
no entanto, não apenas com um exercício de piedade, mas também
ansiando aprender o que a Igreja sofredora pode ensinar e oferecer
àquelas partes do corpo de Cristo que não estão sofrendo da mesma
maneira. Somos advertidos que a Igreja que se sente à vontade na
sua riqueza e autossuficiência pode, como Laodicéia, ser a Igreja que
Jesus vê como a mais cega quanto à sua própria pobreza, e diante da
qual ele próprio se sente um estranho do lado de fora.
Jesus chama todos os seus discípulos para que sejam uma família
entre as nações, um corpo reconciliado no qual todas as barreiras
pecaminosas estão derrubadas através da sua graça reconciliadora.
Esta Igreja é uma comunidade de graça, obediência e amor, na
comunhão do Espírito Santo, na qual os atributos gloriosos de Deus
e as características da graça de Cristo são refletidos e a sabedoria
multiforme de Deus é demonstrada. Como a expressão mais vívida do
reino de Deus no presente, a Igreja é a comunidade dos reconciliados
que não vivem mais para si mesmos, mas para o Salvador que os
amou e se entregou por eles.
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10. NÓS AMAMOS A MISSÃO DE DEUS
Nós estamos comprometidos com a missão mundial, porque ela
é central para nosso entendimento de Deus, da Bíblia, da Igreja, da
história humana e do futuro final. Toda a Bíblia revela a missão de
Deus de trazer unidas sob Cristo todas as coisas, no céu e na terra,
reconciliando-as através do sangue da sua cruz. No cumprimento da
sua missão, Deus transformará a criação ferida pelo pecado e pelo mal
em uma nova criação na qual não exista mais pecado nem maldição.
Deus cumprirá sua promessa a Abraão de abençoar todas as nações na
terra, através do evangelho de Jesus, o Messias, a semente de Abraão.
Deus transformará o mundo partido formado pelas nações espalhadas
sob o juízo de Deus em uma nova humanidade, de toda tribo, nação,
povo e língua, redimida pelo sangue de Cristo, reunidos ali para adorar
nosso Deus e Salvador. Deus destruirá o reino de morte, corrupção e
violência quando Cristo voltar para estabelecer seu reino eterno de
vida, justiça e paz. Então, Deus, Emanuel, habitará conosco, e o reino
do mundo se tornará o reino do nosso Senhor e do seu Cristo e ele
reinará para sempre e sempre.
A) Nossa participação na missão de Deus. Deus chama seu
povo para partilhar sua missão. A Igreja de todas as nações, através
do Messias Jesus, está em continuidade com o povo de Deus no
Antigo Testamento. Com eles, fomos chamados por meio de Abraão
e comissionados para ser benção e luz para as nações. Com eles,
somos moldados e ensinados através da lei e dos profetas para ser
uma comunidade de santidade, compaixão e justiça em um mundo de
pecado e sofrimento. Fomos redimidos através da cruz e da ressurreição
de Jesus Cristo e capacitados pelo Espírito Santo para dar testemunho
do que Deus fez em Cristo. A Igreja existe para adorar e glorificar a Deus
por toda a eternidade e para participar da missão transformadora de
Deus na história. Nossa missão origina-se totalmente na missão de
Deus, tem como alvo toda a criação de Deus e seu fundamento central
na vitória redentora da cruz. Este é o povo a quem pertencemos cuja
fé confessamos e cuja missão compartilhamos.
B) A integridade da nossa missão. A origem de toda nossa missão
é o que Deus fez em Cristo pela redenção de todo o mundo, conforme
revelado na Bíblia. Nossa tarefa evangelística é fazer as boas novas
conhecidas a todas as nações. O contexto de toda a nossa missão é
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o mundo no qual vivemos, o mundo de pecado, de sofrimento, de
injustiça e de desordem da Criação, para onde Deus nos envia a fim de
que amemos e sirvamos por amor a Cristo. Toda a nossa missão deve,
portanto, refletir a integração do evangelismo e do envolvimento
comprometido com o mundo, sendo ambos ordenados e conduzidos
por toda a revelação bíblica do evangelho de Deus.
“Evangelismo propriamente dito é a proclamação do Cristo bíblico
e histórico como Salvador e Senhor, com o intuito de persuadir outros
a que venham a ele pessoalmente e, assim, sejam reconciliados com
Deus. Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, o
ingresso em sua Igreja e o serviço responsável no mundo... Afirmamos
que tanto a evangelização quanto o envolvimento sociopolítico fazem
parte do nosso dever cristão. Pois ambos são expressões necessárias
das nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, do nosso amor
por nosso próximo e da nossa obediência a Jesus Cristo... A salvação
que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de
nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta”.
“A missão integral é a proclamação e a demonstração do evangelho.
Não significa simplesmente que a evangelização e o compromisso
social devam ser realizados de forma concomitante. Mas sim, que na
missão integral nossa proclamação tem consequências sociais quando
convocamos as pessoas ao amor e ao arrependimento em todas
as áreas da vida. E nosso compromisso social tem consequências
para a evangelização na medida em que testemunhamos da graça
transformadora de Jesus Cristo. Se ignoramos o mundo, traímos
a Palavra de Deus, que nos envia para que sirvamos ao mundo. Se
ignoramos a Palavra de Deus, não temos nada a oferecer ao mundo.”
Nós nos comprometemos com o exercício integral e dinâmico de
todas as dimensões da missão para a qual Deus chama sua Igreja.
Deus ordena que façamos conhecida a todas as nações a verdade
da revelação de Deus e o evangelho da graça salvadora de Deus através
de Jesus Cristo, chamando todas as pessoas ao arrependimento, à fé,
ao batismo e ao discipulado obediente.
Deus ordena que reflitamos o seu caráter através do cuidado
compassivo do necessitado e que demonstremos os valores e o poder
do reino de Deus na luta por justiça e paz e no cuidado da criação de
Deus.
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Em resposta ao amor infinito de Deus por nós em Cristo e ao
nosso amor transbordante por ele, nós nos dedicamos novamente,
com a ajuda do Espírito Santo, a obedecer plenamente a todos os
mandamentos de Deus com humildade abnegada, alegria e coragem.
Nós renovamos nossa aliança com o Senhor – o Senhor que amamos
porque ele nos amou primeiro.
FONTE: www.lausanne.org
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Declaração de Natal
Redescobrindo o Evangelho Integral
para a Igreja Hoje
Equipe ALEF

Reunidos na cidade de Natal nós: líderes, pastores, servos e
membros do Corpo de Cristo, participamos do Congresso da Associação dos Líderes Evangélicos de Felipe Camarão (ALEF) – EVANGELHO
INTEGRAL: o Evangelho Todo, para o homem todo, em todas as comunidades celebrado de 16 a 19 de Outubro, 2013.
Celebrando e agradecendo a bondade e a provisão de Deus para
fazer este Congresso uma realidade, compartilhamos esta declaração
com alegria e esperança.
O Congresso teve como objetivo: “Provocar um Impacto na Visão
Ministerial e servir Pastores e Lideres Proporcionando Treinamento
de alto nível e apoio para fortalecer o Ministério Integral das Igrejas
em suas respectivas comunidades”. A proposta nasceu da visão da
diretoria da ALEF e outros líderes cristãos da cidade de reconhecer
nossa necessidade de continuarmos formando para promover uma
missão integral da igreja em nossas comunidades para anunciar, defender e confirmar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja é a agência
do Reino de Deus para que a multiforme sabedoria de Deus seja dada
a conhecer agora neste mundo, que geme pela sua transformação
(Efésios 3:10). Assumimos com responsabilidade o desafio dessa missão e abraçamos com esperança a expectativa de um melhor futuro
para todas as comunidades em todas as dimensões da vida: física,
mental, social e espiritual, conforme o modelo de Jesus Cristo. Refletir sobre a missão de anunciar e viver o Evangelho Integral de forma
prática é o principal passo para o resgate da natureza missionária da
igreja.
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A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO PERMANENTE E APRENDIZAGEM
DO EVANGELHO INTEGRAL
1. Reafirmamos nossa convicção de que a missão da igreja
também tem a ver com equipar-nos para servir com excelência em
nosso ministério, sendo cooperadores de Deus na causa do seu Reino.
(1 Coríntios 3:9)
2. A transformação, fruto do Evangelho de Cristo, vem não
somente com informação e uma mensagem tradicional nos Domingos
na igreja. Precisa de formação constante para desenvolver nosso
potencial como filhos e filhas de Deus que, como a luz de um novo
dia, crescemos e crescemos até brilhar em toda a plenitude Dele
(Provérbios 4:18)
3. A nossa formação precisa de um currículo educativo que
procura como alvo a semelhança de Jesus como modelo de missão,
modelo de liderança e modelo de espiritualidade integral. (Lucas
2:52; Romanos 8:29)
4. Nessa perspectiva, celebramos este encontro de pensadores e
servos cristãos que compartilharam temas importantes no congresso
como: Igrejas que transformam, Um ministério relevante na realidade
brasileira, A história transformadora, Jesus nosso modelo de
crescimento e desenvolvimento, Disciplinas de amor, Matemáticas do
Reino de Deus. O ABC da cultura, Equipando a Igreja local, O poder da
história, Desenvolvimento de líderes na igreja local, Implementando
pequenos grupos, O Evangelho todo para toda a criança, Igreja local
e missão transformadora, Vida trabalho e vocação.
5. Temos a certeza de que a missão integral da igreja é “um
processo” e não só um “evento”. Por isso mesmo agradecemos
que até aqui nos ajudou o Senhor e nos sentimos encorajados por
Deus para que estes temas estudados, sejam encarnados na vida
e ministério cotidiano das nossas igrejas e comunidades. É nossa
convicção que o Senhor concederá a sabedoria e discernimento para
dar seguimento na integração e metabolização do Evangelho Integral
na vida e influência da igreja no diverso contexto brasileiro.
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A ESSÊNCIA E IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO INTEGRAL
Participamos do Congresso com expectativa, esperança e com
os nossos ouvidos atentos a perceber com humildade a sabedoria de
Deus. Testemunhamos que Deus usou aos seus servos participantes
nas reflexões diversas, para nos ministrar, educar e até exortar sobre
alguns temas relevantes para a nossa práxis como Corpo de Cristo,
incluindo:
⇒⇒ A meta suprema da igreja e das pessoas redimidas deve ser
a glória de Deus. Deus quer que seu povo reflita sua glória.
Como Ele é nossa glória, nós devemos ser para sua glória.
Vivamos então de uma maneira que os que nos observam
glorifiquem a Deus não pela nossa identidade teórica mas
pela consistência concreta de nossa ação e compaixão cristã
(Mateus 5:16; Efésios. 1:14; 1 Pedro 2:12)
⇒⇒ O Evangelho do reino de Deus é uma proposta “contra
cultural”. É importante reconhecer a influência da cultura em
nossos povos, principalmente na América Latina (linguagem,
música, artes, provérbios e outros). Nossa cosmovisão do
Evangelho precisa de uma proposta abrangente de discipulado
da nação toda, incluindo a influência transformadora nos
aspectos culturais que possam ser opostos ou contraditórios
aos valores do Reino de Deus. (Romanos 14:17)
⇒⇒ O Evangelho integral não é a descoberta de um marco teórico
e vazio. Pelo contrário, precisa de nossa prática concreta
para desenhar, plantar, cultivar e acompanhar projetos
sustentáveis de desenvolvimento da pessoa toda: corpo,
alma e espírito em todas as dimensões da vida: física, social,
mental, emocional e espiritual. (Lucas 2:52)
⇒⇒ Entendemos que na Bíblia o Evangelho tem uma dimensão
política (polis = cidade) que precisamos discernir com
sabedoria. O profeta Jeremias nos exorta a: “Buscar a
prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem
ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês
depende da prosperidade dela” (Jeremias 29:7). Também o
apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2:2 nos convida a orar pelos
que exercem autoridade para que tenhamos uma vida
tranquila e pacífica. Em outras palavras, a oração deve incluir
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um clamor pela “viabilização da esperança” por meio da
graça comum de Deus na sociedade através das autoridades
políticas.
O Evangelismo e ação Social, são aspectos indissociáveis
do agir redentor de Deus. Precisamos então redescobrir a
vocação histórica da igreja na ação social transformadora
sob a inspiração sobrenatural do Espirito Santo e o exemplo
concreto de Jesus (Lucas 4:18)
A igreja como Corpo de Cristo, é uma comunidade com
características irrenunciáveis e irreversíveis de: Comunidade
apostólica, Comunidade cristã, Comunidade dos santos “no
mundo”, Comunidade dos fiéis e Comunidade dos amados.
(Efésios 1:1-7)
Uma perspectiva de impacto transformador da igreja na
comunidade está alicerçada em valores do Reino de Deus e
na “matemática do Reino” onde: Os últimos são primeiros;
os maiores são os que servem; Os que se humilham são
exaltados; Os insignificantes são valorizados e as boas
novas são dadas aos pobres e libertação é proclamada aos
cativos. Deus só pede que nós, demos nossa vida, nosso
esforço, nossos dons e nosso coração contrito e humilhado.
Ele o multiplicará para glória de Seu Nome e para benefício
daqueles mais carentes na sociedade.
O papel da igreja no mundo, precisa de uma cosmovisão ou
visão do mundo, que seja baseada no teísmo bíblico (João
17:15-19) e não secular, reducionista, dualista ou animista.
Não desacoplada nem conformada com o mundo, mas
impactando a transformação do mundo. (Romanos 12:2)
A igreja tem a responsabilidade de aprender e desaprender
para gerar uma prática transcendente e integral de missão
que anuncia, defende e confirma o projeto histórico
de redenção divina em todas suas dimensões (criação,
rebelião, a missão, a cruz, a tarefa e a volta do Rei). Como foi
proclamado desde o Pacto de Lausanne 1974: “Uma igreja
que pregue a Cruz deve, ela própria, ser marcada pela Cruz.
Ela torna-se uma pedra de tropeço para a evangelização
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quando trai o evangelho ou quando lhe falta uma fé viva em
Deus, um amor genuíno pelas pessoas, ou uma honestidade
escrupulosa em todas as coisas”
⇒⇒ O Evangelismo e ação Social, são aspectos indissociáveis
do agir redentor de Deus. Precisamos então redescobrir a
vocação histórica da igreja na ação social transformadora
sob a inspiração sobrenatural do Espirito Santo e o exemplo
concreto de Jesus (Lucas 4:18)
NOSSO DESAFIO E COMPROMISSO DE SEGUIMENTO
Reconhecemos que ainda não temos alcançado tudo. É
indispensável, para ser igreja com uma teologia e uma prática
transformadora do Evangelho Integral, continuar aprendendo e
desaprendendo, ao mesmo tempo que oramos e abraçamos a graça
de Deus como companheira inseparável nesta tarefa de fé, portanto
nos comprometemos:
⇒⇒ Lembrar o pedido dos Apóstolos: “Senhor ensina-nos a orar”,
e colocar-nos diante do trono da graça em oração, clamando
para que ela seja: inclusiva e abrangente, que reconhece nossa
vulnerabilidade humana, que revela um coração contrito e
humilhado, que clama pela justiça em nossa sociedade, que
encarna a oração do Senhor: “Venha teu reino, seja feita tua
vontade” (Mateus 6:10), Que anuncia e vivência que Jesus
Cristo em nós é a esperança de glória (Colossenses 1:27) e
que demonstra com uma práxis compassiva que o Reino de
Deus não consiste de palavras más de poder e que o Reino
de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria
no Espírito Santo (1 Coríntios 4:20; Romanos 4:17)
⇒⇒ Reconhecer a nossa necessidade de exercitar o dom que
recebemos de Deus para servir ao nosso próximo, como
bons administradores da multiforme graça de Deus. Nossa
referência é o modelo de liderança servidora de Jesus Cristo,
nosso Salvador, Senhor e Mestre. (1 Pedro 4:10)
⇒⇒ Reafirmar nosso compromisso para redescobrir uma visão
compartilhada e unânime para a unidade da igreja, em
resposta a oração de Jesus ao Pai. “Para que todos sejam
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um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também
estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste”
(Joao 17:21).
⇒⇒ Integrar a nossa prática do paradigma do Evangelho Integral,
uma redescoberta de modelos de espiritualidade bíblica
também integral. Uma espiritualidade não saudável pode
tornar irrelevante nossa missão. Não deixaremos de orar,
como exorta o Apóstolo Paulo: “Para ser cheios do pleno
conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e
entendimento espiritual” (Colossenses 1:9)
⇒⇒ Assumir com humildade o desafio de revisitar e reinventar
nossos paradigmas de liderança. A vivência do Evangelho
Integral somente é viável com a liderança servidora modelada
por Jesus. Ele veio para servir e não para ser servido. Para
dar a sua vida em resgate por muitos (Mateus 20:28).
Reconhecemos também que nossa liderança necessita
buscar de maneira intencional a formação, treinamento
e competência que só encontramos em nossa intima
comunhão com Deus (2 Coríntios 3:5-6)
⇒⇒ Ser instrumentos de Deus para reposicionar de maneira
integral e sem nenhuma omissão, a Grande Comissão de
Mateus 28:18-20 que com grande esperança para toda
a criação de Deus, nos desafia a: Contar com TODA a
autoridade que foi dada a Jesus no céu e na terra; Ir e fazer
discípulos de TODAS as nações, batizando-os em nome do
Pai, Filho e do Espírito Santo; Ensinando-os a obedecer TODO
o Evangelho do Reino de Deus, para a pessoa TODA; Inspirarnos na promessa de que Jesus está e estará conosco TODOS
os dias até a consumação dos séculos.
A Ele, somente a Ele seja a glória. Pois Nele vivemos, nos movemos
e existimos. Eis nos aqui Senhor, envia-nos para que o mundo saiba
que tu és Deus e que as coisas que fazemos são em obediência a tua
Palavra. Amém!
EM CRISTO, e também em Natal, RN, confirmamos nosso
chamado e compromisso. Aos dezenove dias do mês de Outubro do
ano de dois mil e treze.
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O caráter eclesiológico
do Pacto de Lausanne
Key Yuasa
1. O PACTO DE LAUSANNE COMO UMA ATUALIAZAÇÃO.
(AGIORNAMENTO)
O Congresso Internacional para a Evangelização Mundial
em Lausanne, Suiça, em 1974, serviu para o universo evangélico
(evangelical) como um evento de “aggiornamento”, ou atualização
como o Concílio do Vaticano II (1959-1963) serviu para a Igreja
Católica Romana.
Verdade as nações do Ocidente fizeram a sua atualização na
transformação da antiga Sociedade das Nações em Nações Unidas,
com uma nova carta de Organização e a formulação de sua Carta
Magna, a Declaração dos Direitos Universais do Homem em 1947 e
48.
As Igrejas históricas do Protestantismo da Europa e seus
contrapartes no Atlântico Norte e várias Igrejas na África, Ásia e
América Latina, mais ou menos alinhadas com elas, fizeram a sua
atualização depois da II Guerra Mundial, em 1948 quando da formação
do Conselho Mundial de Igrejas e da redação de sua carta dos
princípios para os relacionamentos inter-eclesiásticas, a cooperação
mútua e afirmação da Missão das Igrejas e seus desdobramentos no
Mundo Contemporâneo.
A União Soviética sob liderança de Mikhail Gorbatchev tentou
a sua atualização nos dias de Perestroika e de Glassnost, mas as
diversas unidades nacionais da União parece resolveram declarar
sua independência da União para enfrentar os desafios do Mundo
contemporâneo por si mesmos. E a União Soviética se desfez como
um castelo de cartas ante os olhos atônitos do mundo inteiro.
O Pacto de Lausanne representa um esforço de Igrejas
evangelicais do mundo inteiro, e elas cresceram enormemente na
Ásia, África e América Latina, - para fazer frente aos desafios do
Mundo Contemporâneo com Nações Unidas e Declaração de Direitos
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Humanos Universais, os avanços no Movimento Ecumênico estilo
WCC ou estilo Católico Romano, e ainda o processo de revivescência
das grandes e pequenas religiões não cristãs.
O pacto é uma chamada a Igreja para a evangelização como tarefa
inacabada, é reafirmação de responsabilidades e orientações para
ação evangelizadora da Igreja nos dias de hoje, mas para assim fazer,
ele reafirma convicções básicas sobre fundamentos e princípios que
norteiam a existência da igreja. E é por isso que se pode identificar o
caráter eclesiológico das afirmações de Lausanne.
Não sabemos se será possível, mas era de se desejar que o
universo árabe e muçulmano realizasse também a sua atualização,
para estabelecer um relacionamento de convivência com o mundo.
2. O PACTO DE LAUSANNE COMO UMA PROCLAMAÇÃO DA
MISSÃO INTEGRAL DA IGREJA
O Pacto de Lausanne pode ser considerado a proclamação da
Missão Integral da Igreja, pelos grupos evangelicais do mundo, com
afirmações claras, abrangentes e com algumas frases verdadeiramente
lapidares, antológicas sobre o tema:
“A evangelização mundial requer que a Igreja inteira leve o
evangelho integral ao mundo todo” (6. Igreja e a Evangelização).
“Afirmamos que Deus é o Criador e o Juiz de todos os homens.
Portanto devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela
reconciliação em toda a sociedade humana, e pela libertação dos
homens de todo o tipo de opressão” (5. A Responsabilidade Social).
“Porque a humanidade foi feita à imagem de Deus, toda a pessoa
sem distinção de raça, religião ou cor, cultura ou classe social, sexo ou
idade possui dignidade intrínseca em razão da qual deve ser servida e
não explorada” (5. Resp. Social).
“Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação
com Deus, nem a ação social evangelização nem a libertação política
salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sóciopolítico são ambos parte do nosso dever cristão, Pois ambos são
necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do
homem, de nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a
Jesus Cristo’ (5. Responsabilidade Social)
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“A mensagem da salvação implica também uma mensagem de
juízo sobre toda a forma de alienação, de opressão e de discriminação,
e não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer
que existam.” (5. A Responsabilidade Social)
“Os evangelistas de Cristo tem de humildemente procurar
esvaziar-se de tudo exceto de sua autenticidade pessoal a fim de se
tornarem servos dos outros, e as igrejas tem de procurar transformar e
enriquecer a cultura; tudo para a glória de Deus” (10. A evangelização
e a Cultura).
Mas o propósito deste trabalho é fazer a indicação do caráter
eclesiológico deste pacto.
3. O CARÁTER ECLESOLÓGICO DO PACTO DE LAUSANNE
Quero chamar a atenção para as afirmações sob pelo menos
três aspectos a) fundamentos eclesiológicos, b) Referencias sobre a
natureza da Igreja e c) sobre a vida e missão da Igreja. Fazendo esse
recenseamento, podemos verificar quão séria e abrangentemente o
Pacto de Lausanne trata a questão eclesiológica.
A. Fundamentos Eclesiológicos
A Igreja pertence ao Senhor Jesus, e é constituída por pessoas
salvas pelo Senhor.
“Nos membros da Igreja de Jesus Cristo procedentes de
mais de 150 nações, participantes do Congresso internacional
de Evangelização em Lausanne, louvamos a Deus por sua grande
salvação…” (Preâmbulo)
Uma descrição, ou definição do que é a Igreja. A Igreja é um povo
reunido por um chamamento (ekklesia) para ser salva, santificada e
preparada para ser reenviada ao mundo com uma missão: serviço,
testemunho, estender o seu reino, edificar um povo, corpo de Cristo,
para a glória de seu nome. Quem usa a expressão “o corpo de Cristo”,
está dizendo o cabeça da Igreja é Jesus Cristo.
“Ele (Deus Triuno, Pai Filho e Espirito Santo) tem chamado do
mundo um povo para si, enviando-o novamente para o mundo como
seus servos e testemunhas, para estender o seu Reino, edificar o
corpo de Cristo e também para a glória do seu nome” (1. Propósito
de Deus)
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A noção dinâmica de igreja antes como o povo de Deus do que
como instituição é afirmada na seguinte frase:
“A Igreja é antes a comunidade do Povo de Deus do que uma
instituição, e não pode ser identificada com qualquer cultura em
particular, nem com qualquer sistema social ou político, nem com
ideologias humanas” (6 A Igreja e a Evangelização)
A Igreja tem na verdade um tremendo lugar nos planos de
Deus e tem uma dignidade que emana do chamamento de Deus. A
grandiosidade dessa chamada está expressada na Carta aos Efésios,
por exemplo, ou no tratado sobre a Liberdade Crista de Martinho
Lutero.
“A Igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o
mundo, e é o agente que ele promoveu para difundir o evangelho” (6
A Igreja e a Evangelização)
“Eclésia reformata, sempre reformada” diz um dos motos da
Reforma Protestante do século XVI, e aqui se reafirma a necessidade
de reforma, de renovação, para poder cumprir com o chamado da
Igreja.
“Cremos no Espírito Santo. ...o Espírito Santo é um Espírito
missionário. ...A evangelização mundial só se tornara realidade
quando o Espírito renovar a igreja na verdade, na sabedoria, na fé,
na santidade, no amor e no poder. ...portanto instamos com todos os
cristãos que orem pedindo a visita do soberano Espírito de Deus” (14
O Poder do Espirito Santo)...
4. SOBRE A NATUREZA DA IGREJA
B) Sobre a Natureza da Igreja: mencionaremos B1) A
Apostolicidade da Igreja B2) A Catolicidade da Igreja B3) A Unidade
da Igreja B4) A Santidade da Igreja
B1) A Apostolicidade da Igreja:
“Afirmamos a inspiração divina, a veracidade e a autoridade
das Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento, em sua
totalidade como a única Palavra de Deus escrita, sem erro em tudo o
que ela afirma, e a única regra infalível de fé e pratica”
116

Todos os Diretos Reservados à ALEF

Esta reafirmação muito cara ao povo evangélico de todas as
gerações pode parecer para alguns reflexo de um fundamentalismo
biblicista, mas queremos indicar aqui, que ela se liga a questão da
apostolicidade da Igreja. Porque os autores do NT são apóstolos, ou
pessoas cumprindo com a função apostólica.
Esta função apostólica é testemunhar sobre a vida de Cristo,
“ desde o batismo de João até a ascensão, passando pela cruz e
ressurreição” na expressão de Atos 1:21 e 22. Essas testemunhas
ouviram a Jesus, viram com os seus próprios olhos, e contemplaram
com coração, e com as mãos apalparam com respeito ao Verbo da
vida, Jesus;
Quando se afirma a inspiração divina, a veracidade e a autoridade
das palavras dos apóstolos, estamos afirmando que nós em nossa
geração ouvimos e vemos a Cristo através dos ouvidos olhos dos
apóstolos, através da contemplação de fé desses apóstolos. Existe
aqui uma dependência orgânica e espiritual, na pessoa dos apóstolos
como os órgãos no mesmo corpo dependem uns dos outros. Nós
precisamos dos seus ouvidos, dos seus olhos, do seu coração e de
sua fé para contemplar a Jesus, para conhecê-lo, e para seguir a ele.
“o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros,
para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora a nossa
comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo” I Jo 1:3
Esta nossa dependência orgânica e espiritual para com os
apóstolos é a primeira metade da questão da apostolicidade. A outra
metade se refere à dependência dos apóstolos, missiologicamente
falando em nós.
O livro de Hebreus, referindo-se aos heróis da fé do passado,
afirma:
“Ora todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não
obtiveram, contudo a concretização da promessa, por haver Deus
provido cousa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não
fossem aperfeiçoados” Heb. 11: 39, 40.
Hebreus está se referindo a uma grande diferença de situações
entre os que receberam a promessa da vinda do Messias, o Ungido,
com aqueles que viram a concretização, o cumprimento dessa
promessa na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas
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essas palavras podem se referir também ao relacionamento entre
os apóstolos e nós. Existe um sentido em que promessas do Senhor
Jesus, por exemplo “e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e
toda a Judéia, em Samaria e até aos confins do mundo” só está se
realizando em nossos dias...
Eles receberam o mandato de ir até os confins do mundo a todas
as nações, mas não puderam fazê-lo. Em Pentecostes os apóstolos
falaram muitos idiomas, mas não consta que houvessem falado
o Português. Para percorrer os caminhos do Brasil, (de Portugal.
Moçambique ou Angola), eles precisam de nossas pernas. Para amar
hoje o povo dessas nações os apóstolos precisam de nosso coração. E
para falar das grandezas de Deus no idioma de Camões, eles precisam
de nossas bocas. Eles dependem também, orgânica e espiritualmente
de nós, de nossa fidelidade, de nossa obediência como os órgãos no
mesmo corpo. O realizar hoje a obra do evangelho com essa unidade
orgânica e espiritual com os apóstolos, é o que dá o sentido de
apostolicidade em nossa vida e missão como corpo de Cristo nos dias
de hoje.
B2) Catolicidade
“... Haverá um crescente esforço conjugado das igrejas, o que
revelara com maior clareza o caráter universal da igreja de Cristo”
Neste parágrafo sobre o esforço conjugado de igrejas na
evangelização, se afirma a fé no caráter universal da igreja de Cristo.
E importante, anotar também o que o Manifesto de Manila 1989 ( O
Lausanne II, 15 anos após o Lausanne 1974) acrescenta sobre este
tópico:
“Nossa referência a “toda a igreja” não é uma afirmação
presunçosa de que a igreja universal e a comunidade evangélica
sejam sinônimas. Porque reconhecemos que há muitas igrejas que
não são parte do movimento evangélico”
“As atitudes evangélicas diante a Igreja Católica Romana e as
Igrejas Ortodoxas diferem enormemente. Alguns evangélicos estão
orando, conversando, estudando as escrituras e trabalhando com
essas igrejas. Outros se opõe fortemente a qualquer forma de diálogo
ou cooperação com elas. Todos os evangélicos estão conscientes de
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que ainda subsistem entre nós sérias diferenças teológicas. Onde
seja apropriado e na medida em que não se veja (indevidamente)
comprometida, a cooperação pode ser possível em áreas tais
como a tradução da Bíblia, o estudo de temas éticos e teológicos
contemporâneos, o trabalho social e a ação política Devemos deixar
claro entretanto, que uma evangelização conjunta, demanda um
compromisso comum ao evangelho bíblico”.
“Alguns de nós somos membros de igrejas que pertencem
ao Conselho Mundial de Igrejas, e cremos que uma participação
ativa, mas crítica de sua obra e nosso dever cristão. Outros de nós
não temos nenhuma relação com o referido Conselho. Todos nós
instamos o Conselho Mundial de Igrejas a que se identifique com
uma compreensão bíblica e consistente da evangelização”.
A Universalidade da Igreja decorre 1) Da Unicidade de Cristo e
da Igreja 2) do fato de que temos um só fundamento nos profetas e
apóstolos, 3) do fato de que Cristo não pode ter mais de uma noiva
4) e da exortação para que tenhamos comunhão com todos os santos
como afirmado na seguinte passagem de Efésios.
“e assim, habite Cristo no vossa coração pela fé, estando vós
arraigados e alicerçados em amor, afim de poderdes compreender
com todos os santos, qual é a largura, e comprimento, e a altura
e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o
entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus!
Ef. 3: 17-19.
B3) Unidade da Igreja
“Afirmamos que e propósito de Deus haver na igreja uma unidade
visível de pensamento quanto a verdade. A evangelização também
nos convoca a unidade porque o ser um só Corpo reforça o nosso
testemunho, assim como a nossa desunião enfraquece o evangelho
da reconciliação.”
No parágrafo sobre a Cooperação na Evangelização lemos estas
frases que indicam a consciência de Unidade da Igreja que é da
natureza da Igreja.
“Empenhamo-nos por encontrar uma unidade mais profunda na
verdade, na adoração, na santidade, e na missão” 7
Todos os Diretos Reservados à ALEF

119

O Manifesto de Manila, em 1989, 15 anos depois de Lausanne
acrescenta:
“Confessamos que nos cabe também uma parte da
responsabilidade pelo fracionamento do Corpo de Cristo, que
constitui um grande obstáculo para a evangelização do mundo.
Comprometemo-nos a prosseguir a busca dessa unidade na verdade
pala qual Cristo orou.. Estamos convictos de que a forma correta de
avançar em direção a uma melhor cooperação,, é um diálogo franco
e paciente baseado na Bíblia com todos os que compartilham nossas
preocupações. A isso nos comprometemos com alegria.” (Manifesto
B Toda a Igreja)
B4) A Santidade da Igreja
“Mas uma igreja que pregue a Cruz deve ela ser marcada pela
Cruz.”
“Ela torna-se uma pedra de tropeço para a evangelização quando
trai o evangelho ou Quando lhe falta uma fé viva em Deus, um amor
genuíno pelas pessoas, ou uma honestidade escrupulosa em todas as
coisas inclusive em promoção e finanças” 6. A Igreja e a Evangelização
“A evangelização mundial só se tornara realidade quando o
Espírito renovar a igreja na verdade, na sabedoria, na fé, na santidade,
no amor e no poder. ...portanto instamos com todos os cristãos que
orem pedindo pela visita do soberano Espírito de Deus”... (14 O poder
do Espírito Santo)
Fica assim demonstrado que o Pacto está tratando de 4
importantes aspectos da natureza da Igreja de Cristo: Apostolicidade,
Catolicidade, Unidade e Santidade.
5. SOBRE A VIDA E A MISSÃO DA IGREJA
C1. Marturia (testemunho e martírio) - C2 kerygma, kerussein
(proclamação, proclamar) -C3-baptizein (batizar)- C4 - matheteuein
(discipular)- C5 didakê (ensino)- C6 Diakonia (serviço)- C7 kononia
(comunhão, compartilhar) - C8 Oikodomein ten ekklesian (edificar a
igreja) C9 Profeteuein (profetizar) C10 – Doxazein (Louvar, Adoração).
Com base no texto de Lausanne seria possível indicar muitos outros
pontos ainda.
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C1) Marturia (testemunho e martírio)
Em muitíssimos parágrafos a questão do testemunho, e do
sofrimento por causa do evangelho é mencionado: Em Parágrafo
sobre o Poder do Espírito Santo se cita o versículo 8 de Atos 1, assim
como no parágrafo sobre o Retorno de Cristo. E esse versículo da
grande comissão (versão do livro de atos) promete que os discípulos
seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém e em todas as partes do
mundo.
“Acreditamos que o período que vai desde a ascensão de Cristo
até o seu retorno será preenchido com a missão do povo de Deus,
que não pode parar esta obra antes do Fim” (15 O Retorno de Cristo)
“Também expressamos nossa profunda preocupação com todos
os que foram injustamente encarcerados, especialmente com nossos
irmãos que estão sofrendo por causa do seu testemunho do Senhor
Jesus” (13. Liberdade e perseguição).
“Afirmamos que Cristo envia o seu povo redimido ao mundo
assim como o Pai o enviou e que isso requer que haja uma dedicação
de igual modo profunda e sacrificial! Precisamos deixar os nossos
guetos eclesiásticos e penetrar na sociedade não cristã” (6. A Igreja e
a Evangelização).
C2 – Kerygma (mensagem, proclamação)
Elementos kerigmáticos estão presentes nas seguintes
afirmações:
“Evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu
por nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras. E de que
como Senhor e Rei, ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom
libertador do Espírito a todos os que se arrependem e creem.”
“A evangelização propriamente dita é a proclamação do Cristo
bíblico e histórico como Salvador e Senhor, com intuito de persuadir
as pessoas a vir a ele pessoalmente e, assim, se reconciliarem com
Deus.”
C3 – Baptizein (Batizar)
Este elemento está subentendido em expressões como “ingressar
na Igreja”, “fazer discípulos” e a passagem de Mat. 28:19 que se refere
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a batizar e fazer discípulos está citado nos parágrafos 1 Proposito de
Deus, 6 a Igreja e a Evangelização.
“Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo,
o ingresso em sua igreja e um serviço responsável no mundo” (4. A
natureza da evangelização”)
C4 – Matheteuein (Discípular)
“decidimo-nos a obedecer ao mandamento de Cristo de
proclamá-lo a toda a humanidade e fazer discípulos de todas as
nações” (Introdução)
“ao fazermos o convite ao evangelho, não temos o direito de
esconder o custo do discipulado. Jesus ainda convida todos os que
queiram seguí-lo a negarem-se a si mesmos, a tomarem a cruz e
identificarem-se com a sua nova comunidade” (4 a natureza da
Evangelização);
C5 – Didakê (Ensino)
“Reconhecemos que há uma grande necessidade de desenvolver
educação teológica, especialmente para líderes eclesiásticos”
“em toda nação e em toda cultura deve haver um eficiente
programa de treinamento para pastores e leigos em doutrina,
em discipulado e evangelização, em edificação e em serviço” (11.
Educação e Liderança)
C6 – Diakonia (Serviço)
Este pacto elimina a dicotomia evangelização e serviço social
. Toma o serviço aos membros e à comunidade humana maior
onde está inserida a igreja, não como uma atividade separada da
evangelização, mas sim como uma parte integrante e indispensável
da proclamação da Palavra.
“Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo,
o ingresso em sua igreja e um serviço responsável no mundo” (4 A
natureza da evangelização)
“A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando
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na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé
sem obras é morta” (5. A responsabilidade social)
A frase mais famosa deste pacto expressa a integralidade do
Evangelho que devemos anunciar:
“A evangelização do mundo requer que a igreja inteira leve o
evangelho integral ao mundo inteiro” (6. A igreja e a evangelização)
C7- Koinonia (Comunhão e Compartilhamento)
A noção de koinonía, inclue tanto a comunhão no sentido usual
da palavra, como no sentido de compartilhar bens e a vida, como
expressado pela igreja no dia de Pentecostes.
“nós que partilhamos a mesma fé bíblica, devemos estar
intimamente unidos na comunhão uns com outros nas obras e no
testemunho! (7 Cooperação na Evangelização)
“Aqueles dentre nós que vivem em meio à opulência aceitam
como obrigação sua desenvolver um estilo de vida simples afim de
contribuir mais generosamente tanto para aliviar os necessitados como
para a evangelização deles” (9. Urgência da Tarefa Evangelística)
C8- Oikodomein ten ekklesia (edificar igreja)
As frases seguintes subentendem a tarefa de edificar a igreja, o
Corpo de Cristo:
“A igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o
mundo e é o agente que ele promoveu para difundir o evangelho” (
6. A Igreja e a evangelização)
C9 – Profeteuein (Profetizar)
A frase seguinte se refere à missão da igreja de atuar
profeticamente pronunciando-se em favor da justiça e equidade
quando necessário.
“A mensagem de salvação implica também uma mensagem de
juízo sobre toda a forma de alienação, de opressão e de discriminação,
e não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer
que existam.”
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C10 – Doxazein – (Louvar, Adorar)
“Jesus Cristo foi exaltado sobre todo e qualquer nome. Anelamos
pelo dia em que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua o
confessará como Senhor.”
(3 A Unicidade e a Universalidade de Cristo).
“Aleluia!” (Conclusão)
A dimensão de louvor, parte da missão da igreja estão expressadas
nas palavras acima citadas.
6. CONCLUSÕES
1. Demonstramos nesse pequeno ensaio que o Pacto de
Lausanne (1974) foi redigido por pessoas que tinham um
piedoso apego à Igreja de Cristo, e tinham noção de seus
fundamentos, de sua natureza e aspectos cruciais da vida e
missão da Igreja.
2. O Pacto não é formulação de eclesiologia, mas seria possível
a partir de suas palavras compor uma excelente eclesiologia.
Em cada um de seus parágrafos, as nossas igrejas locais e
ou denominações, somos instruídos e desafiados, sobre as
dimensões de ser igreja do Senhor, em nossos dias.
3. Por isso esse documento serve de denominador comum ou
plataforma contemporânea sobre o qual diferentes igrejas,
podem colaborar.
4. Ele tem um equilíbrio entre afirmação da necessidade
de envolvimento sócio-politico-cultural, e afirmação da
natureza e realidade da Igreja como Corpo de Cristo.
Fonte: www.ultimato.com.br
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