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JUSTIÇA 
NA 
IGREJA
Como é possível ser justo quando há 

tanta injustiça na igreja? 

MAGNO PAGANELLI

IGREJA
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Uma das cenas mais 
curiosas da história 
e da sabedoria 
judaica, na minha 
opinião, ocorreu 
numa audiência de 
conciliação. O rei 
Salomão precisava 
decidir a guarda de 
um filho disputado 
por duas mulheres, 
cada qual alegando a 
legítima maternidade 
da criança. Mandar 
cortar a criança ao 
meio, dando metade 
para cada uma das 
mulheres, foi surreal, 
porém rigorosamente 
sábio... além da frieza 
do ponto de vista 
emocional.

A passagem ilustra a 
radicalidade que uma 
virtude evoca, no 
caso, a justiça, quando 
é preciso aplicá-la 
no sentido pleno. O 
rei não desprezou a 
integridade física da 
criança, pois, a bem 
da verdade nenhuma 
execução aconteceria 
no salão real. Ele 
sabia que tal decisão 
faria manifestar o 
sentimento mais 
profundo de ambas as 
partes, a mãe que se 
pretendia legítima e a 
mãe de fato. Bingo! A 
falsa mãe concordou 
com a sentença; não 
tinha nada a perder. 
A mãe legítima 
concordou em abrir 
mão da guarda para, 

ao menos, ver vivo 
o filho, ainda que a 
distância. A vida falou 
mais alto, a reboque de 
uma decisão justa.

Ninguém sabe 
responder quanta coisa 
má e cruel poderia ter 
sido evitada no mundo 
se os responsáveis 
pelas decisões mais 
difíceis fossem sábios e 
justos como aquele rei. 
Quantas mortes teriam 
sido evitadas, quanto 
prejuízo, quanta 
tristeza, dor, ódio, 
vingança, desilusão, 
desesperança. Tudo 
pode ser perdido por 
uma decisão injusta, 
aparentemente tola, 
simples. 

A canetada de um juiz, 
a condenação de um 
corrupto, a detenção 
de um criminoso, o 
pagamento de uma 
indenização, uma 
autorização adequada, 
o investimento 
necessário, a 
correção devida. 
São coisas do dia a 
dia que constroem, 
lentamente, a cultura 
da justiça ou da 
injustiça; e tudo 
começa no lar, passa 
ao desenvolvimento 
e chega conosco à 
idade adulta, para 
nos acompanhar no 
trabalho, na vida civil, 
pública e religiosa. 
Fiel no pouco, fiel 

no muito. Infiel no 
pouco, infiel no muito. 
Fidelidade e justiça, 
nesse sentido, são 
homônimos.

Uma das necessidades 
da igreja brasileira é 
disposição para uma 
autocrítica séria, 
visando apresentar-
nos à sociedade 
com uma imagem 
relevante para o 
Brasil. Eu recomendo o 
exercício de leitura de 
O paciente fermento 
da Igreja Primitiva, 
de Alan Kreider 
(Ed. Sal Cultural, 
2017). Na obra, o 
professor Kreider 
demonstra como os 
cristãos eram em 
suas relações sociais 
entre a população 
não cristã, tanto no 
Império Romano 
quanto no Norte da 
África, no socorro 
aos necessitados, 
no comportamento 
e no testemunho 
que davam da fé e 
da regeneração, e 
até no enterro dos 
pobres, uma vez 
que funerais eram 
um luxo que poucos 
podiam ter. Fazendo 
isso, os cristãos 
chamavam atenção 
para quem eles eram 
e no que eles criam. 
Tertuliano chegou ao 
ponto de mencionar 
o “Vide” (Vejam!) dos 
vizinhos dos cristãos 

em seu amor uns 
pelos outros, e o prof. 
Kreider acrescenta 
que não era o que 
ouviam dos cristãos, 
mas o que “viam” que 
atraiu seguidores e 
acrescentou discípulos 
à igreja do período.

O que há a ser visto 
na igreja hoje? Nossos 
vizinhos e colegas 
de faculdade ou de 
trabalho são atraídos 
para quais aspectos do 
nosso comportamento? 
Quando é que ouvimos 
“Vejam!” para coisas 
que habitualmente 
fazemos (1 Pe 2.11-12)?
Eu não serei 
reducionista 
afirmando que “toda” 
a igreja brasileira é 
irrelevante, porque 
conheço bons e 
variados projetos 
em andamento, os 
quais testemunham 
o vigor da presença 
do Espírito em nosso 
meio. Também sei 
que as más obras, 
os escândalos e os 
desmandos de algumas 
lideranças estimulam 
a sanha dos detratores, 
que só fazem ver o 
cisco no olho alheio. 

Mas é preciso atenção 
para o corporativismo 
da liderança (em 
diversas situações), 
o comportamento da 
bancada evangélica 
no Congresso, que por 
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vezes dá mal exemplo, 
e as nossas tentativas 
de transitar no 
mundo comportando-
nos acriticamente 
e sujeitando-nos à 
cultura vigente. E 
nem precisamos falar 
de coisas como o 
estelionato cometido 
por grupos itinerantes 
e a “pirâmide 
financeira” em alguns 
setores da Igreja sob 
pretexto de “honrar a 
liderança”. Tem sido 
pregado que é preciso 
“honrar o líder” dando 
a ele o “dízimo dos 
dízimos”, “a primícia 
das primícias”. Um 
desses “líderes” 
embolsou cerca de 

trezentos mil reais 
na ocasião do seu 
aniversário: tudo sob 
o manto sagrado de 
uma interpretação 
desonesta da 
Escritura.

Onde e quandO 
fOi que erramOs?
Não há uma só 
resposta para essa 
pergunta. Portanto, é 
preciso fazer algumas 
considerações. A 
primeira é sobre o 
conceito de justiça. 
Justiça não é um 
termo religioso apenas, 
embora o cristianismo 
protestante lide com 
a doutrina teológica 
da justificação. O 

Justiça não é um 
termo religioso 

apenas, embora 
o cristianismo 

protestante lide 
com a doutrina 

teológica da 
justificação.

IGREJA
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conceito é mais 
amplo, especialmente 
considerando o quadro 
social do Antigo 
Testamento, onde 
a justiça envolvia a 
igualdade entre as 
pessoas, o equilíbrio 
socioeconômico e o 
reflexo do modo como 
Deus trata aqueles 
que se aproximam 
dele. No Israel antigo 
havia uma regra dada 
por Deus tanto para 
as pessoas comuns 
quanto para o rei (Pv 
31.5, 8-9; Sl 71.1-2).

O autor insiste em 
que o exemplo de uma 
decisão justa e reta 

partisse da liderança, 
isto é, do rei. Na 
oração do Salmo 71 
(“Reveste, ó Deus, da 
tua justiça”) transpira 
o desejo pela relação 
de proximidade entre 
Deus e o rei, de modo 
que a aproximação do 
Senhor deve resultar 
em conscientização 
a respeito de “os teus 
que sofrem opressão”. 
A justiça no sentido 
bíblico não é o que 
Deus fez ou deixou 
de fazer em meu 
benefício; antes, o 
que você e eu, como 
pessoas próximas a 
ele, podemos fazer 
pelo bem do próximo 
que está oprimido 
ou sofrendo injustiça 
diariamente e aos 
domingos se assenta 
ao nosso lado.

O segundo ponto é 
sobre as pessoas que 
cantam e celebram a 
reivindicação de um 
“céu de brigadeiro” na 
terra do faz-de-conta. 
O Novo Testamento 
é irredutível sobre o 
relacionamento social 
entre irmãos e entre 
nós e os não cristãos. 
Em Filipenses 2.4, 
Paulo adverte para 
não termos cuidado 
somente de nós, 
“mas também dos 
interesses dos outros”, 
usando como modelo 
o exemplo de Jesus 
Cristo (v. 5), na 

conhecida passagem 
do “esvaziamento da 
divindade”.
Que exemplo 
extraímos daqui? 
Cultos transformados 
em espetáculos, 
com a qualidade de 
programas de televisão 
e a espiritualidade de 
uma casa de apostas. 
A ambição estimulada 
nos ouvintes não 
é pela santidade, a 
pureza, a simplicidade, 
um coração manso 
nem as virtudes 
do Espírito. É fácil 
ouvir mensagens 
que procuram levar 
ouvintes ao desejo pela 
conquista da terra 
e de tudo o que ela 
possa dar, em vez de 
desejarem a justiça 
do Reino: “Busquem, 
pois, em primeiro 
lugar o Reino de Deus 
e a sua justiça, e 
todas essas coisas lhes 
serão acrescentadas” 
(Mt 6.3). 

Como esperar que 
cristãos do século 
XXI sejam justos 
quando nos ensinam 
a sermos injustos 
segundo o padrão de 
Deus? Quando imitam 
a cultura à sua volta? 
Quando não há ênfase 
em um perfil cristão 
distinto? Penso que 
não tenho resposta 
fácil para essas 
perguntas e a que dá 
título a este artigo.

Há um número grande 
de membros que não 
têm pensamento 
crítico; conhecem 
pouco ou nada do texto 
bíblico; entregam a 
seus pastores e líderes 
a responsabilidade por 
selecionar que tipo 
de comportamento 
religioso terão. Essa 
letargia encontra 
uma liderança que 
depende das entradas 
da igreja para 
sobreviver, porque 
ajustaram o modelo 
de ministério para 
se parecer com uma 
carreira profissional 
de sucesso, como a de 
qualquer CEO bem 
empregado na Berrini. 
Essa combinação não 
deu certo, e os erros 
do papado medieval 
têm sido atualizados e 
repetidos.

Estamos permitindo 
que a criança seja 
dividida ao meio, 
porque ninguém 
quer perder nem 
suportar o peso de 
uma vocação. Quando 
a espada aparece, é 
preciso render-se, 
folgar, abrir mão. 
Estamos sacrificando 
crianças à custa da 
má compreensão 
do significado de 
questões como “o 
que é ser cristão”, 
“ser vocacionado”, 
“entregar nossa vida a 
uma missão”. ▣

MAGNO PAGANELLI é doutorando em História Social (USP), mestre em Ciências 
da Religião (Mackenzie) e é professor de Religiões Comparadas 1 e 2 no Betel Brasileiro.
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JUSTIÇA 
E A MISSÃO 
Como tratar com justiça o tema da missão na Igreja?

OSVALDO PRADO

MISSÃO
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Eu acabara de 
chegar de um 
encontro de pastores. 
Diferentemente de 
outras, aquela reunião 
havia impactado 
fortemente a minha 
vida. Não foram as 
palestras, tampouco 
a convivência sempre 
benéfica com outros 
pastores. Um de meus 
colegas de ministério, 
presente nesse 
encontro, chamou-me 
para uma conversa 
em uma sala, para 
termos privacidade. 
Sem perder tempo, ele 
foi direto ao assunto: 
“Você tem levado sua 
igreja ao compromisso 
com a missão de Deus 
no mundo?”. Sem 
pestanejar, respondi 
rapidamente: “Sim, 
claro, temos nos 
envolvido com vários 
projetos missionários 
e até mesmo apoiado 
financeiramente vários 
deles!”. Mostrando 
não estar satisfeito 
com minha resposta, 
prosseguiu: “Os 
membros de sua igreja 
estão efetivamente 
envolvidos 
nesses projetos 
missionários?”. 

Naquele momento, 
aquelas palavras 
haviam tocado 
profundamente minha 
vida, descortinando-
me algo que estava 

ainda oculto e sem 
compreensão. 

Assim que retornei, 
busquei livros 
que tratavam do 
assunto. Iniciei 
um movimento de 
networking com gente 
que estava vivendo e 
respirando a missão. 
Intencionalmente, 
passei a frequentar 
encontros que 
tratavam de missões 
e comecei a receber 
informações sobre 
o movimento de 
evangelização ao redor 
do mundo. Não foi 
preciso muito tempo 
para reconhecer que 
algo, no mínimo 
estranho, estava 
acontecendo em boa 
parte das igrejas. 
Poucas comunidades 
viviam e respiravam 
verdadeiramente a 
missão. Boa parte 
delas estava envolvida 
unicamente com 
projetos que visavam 
atender aos que já 
frequentavam a igreja. 
Outras tratavam do 
tema da evangelização 
com um viés de forte 
reducionismo, tendo 
os olhos voltados 
unicamente para o 
bairro ou a cidade 
onde estavam 
inseridas.

Nesse momento veio 
à minha mente, pela 

primeira vez, alguns 
questionamentos que 
se prolongariam ao 
longo dos anos, até os 
dias de hoje: é justo 
uma igreja existir 
apenas para atender 
a seus membros ou, 
quando muito, para 
alcançar pessoas 
ao seu redor com o 
evangelho redentor de 
Jesus? De que maneira 
eu posso permanecer 
convivendo somente 
com aqueles que 
já professam a fé 
cristã sem sentir 
o  compromisso 
de justiça para 
com aqueles que 
permanecem na 
escuridão?

Essas perguntas me 
acompanham até hoje, 
mesmo tendo passado 
mais de três décadas 
imerso no movimento 
missionário. Se eu 
pudesse resumir esse 
sentimento em uma 
só palavra, ela seria 
“injustiça”. Algo que 
mostra parcialidade. 
Desigualdade. 

Refletir sobre 
reconhecer a presença 
da justiça na missão 
de Deus na vida da 
igreja não é uma 
tarefa fácil. Podemos 
simplesmente cair 
em uma armadilha 
perigosa: desenvolver 
alguns pensamentos 

a partir daquilo que 
cremos ou desenvolver 
um raciocínio 
reducionista, 
compartilhando tão 
somente nossa própria 
tradição teológica e 
denominacional. Esse 
parece ser, a meu 
ver, o caminho mais 
usado e trilhado por 
muitos. Perdemos 
o hábito saudável 
e enriquecedor de 
ouvir os “diferentes” 
e aqueles que não 
fazem parte do “nosso 
grupo”. 

Preferimos trilhar 
sempre o mesmo 
caminho, sem perceber 
que, ao nosso lado, 
existem companheiros 
de jornada que 
também sonham 
os mesmos sonhos, 
algumas vezes com 
estratégias um pouco 
diferentes das nossas.

Para estarmos bem 
alicerçados no 
tema que estamos 
tratando, torna-se 
imprescindível voltar 
nossos olhos para 
as Escrituras. Nela 
encontramos o rumo 
certo e o tratamento 
necessário para curar 
nossas possíveis 
patologias. Antes 
mesmo de fazer um 
paralelo entre justiça 
e missão, é imperioso 
compreender o que 
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a revelação bíblica 
compartilha sobre a 
justiça.

É impOrtante, 
lOgO de iníciO, 
recOnhecer que 
a justiça faz 
parte da própria 
essência de deus. 
“É Deus fiel, que não 
comete erros; justo e 
reto ele é” (Dt 32.4).
O salmista declara:
“Pai para os órfãos e 
defensor das viúvas 
é Deus em sua santa 
habitação. Deus dá 
um lar aos solitários, 
liberta os presos para 
a prosperidade…” 
(Sl 68.5,6).

“Rei poderoso, 
amigo da justiça! 
Estabeleceste a 
equidade e fizeste em 
Jacó o que é direito e 
justo” (Sl 99.4).

“Ele defende a causa 
dos oprimidos e dá 
alimento aos famintos. 
O Senhor liberta os 
presos, o Senhor dá 
vista aos cegos, o 
Senhor levanta os 
abatidos, o Senhor ama 
os justos. O Senhor 
protege o estrangeiro 
e sustém o órfão e a 
viúva” (Sl 146.7-9).

Nesse sentido, 
quando tratamos do 

Nota-se uma 
clara evidência 
de que Javé se 

afasta de qualquer 
manifestação 

cúltica sem 
o devido 

compromisso com 
aquilo que é justo.

MISSÃO
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envolvimento de uma 
comunidade com 
a missão de Deus, 
estamos falando de 
um Deus que é justo e 
que busca aqueles que 
vão exercer justiça em 
seu nome. O inverso 
também é verdadeiro. 
Se permanecermos 
“cuidando de nós 
mesmos”, sem nos 
atentarmos para os que 
estão precisando da 
intervenção missionária 
da igreja, não estaremos 
promovendo a justiça. 
Ao contrário, estará 
acontecendo um 
movimento que a física 
chama de centrípeta 
– “a força é sempre 

dirigida para dentro, 
em direção ao centro”. 
Nesse caso, as ações 
da igreja acontecem 
invariavelmente 
sempre dentro dos seus 
próprios limites e de 
preferência procurando 
alcançar os próprios 
cristãos.

John Stott afirma: 
“Todos nós deveríamos 
concordar que a missão 
surge primariamente da 
natureza de Deus e não 
da natureza da igreja. 
O Deus vivo da Bíblia é 
um Deus que envia”. 

Essa força centrífuga 
deve ser a marca da 

vida de uma igreja em 
missão. Ao contrário 
da força centrípeta, 
que faz com que tudo 
ao redor aponte para 
ao centro. 

Portanto a justiça se 
faz presente na vida 
de nossas igrejas 
quando elas abraçam 
verdadeiramente a 
natureza missionária do 
próprio Deus, que busca 
resgatar o ser humano 
caído por meio da obra 
redentora de Cristo 
na cruz.

Há também 
declarações enfáticas 
nas Escrituras que 

afirmam que a justiça 
de Deus pode estar 
longe daqueles que 
assumem posturas 
religiosas sem uma 
espiritualidade 
conectada com a 
missão:

 “Eu odeio e desprezo 
as suas festas 
religiosas; não suporto 
as suas assembleias 
solenes. Mesmo que 
vocês me tragam 
holocaustos e ofertas 
de cereal, isso não 
me agradará. Mesmo 
que me tragam as 
melhores ofertas de 
comunhão, não darei a 
menor atenção a elas. 
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Afastem de mim o som 
das suas canções e a 
música das suas liras. 
Em vez disso, corra a 
retidão como um rio, 
a justiça como um 
ribeiro perene” (Am 
5.21-24).

Nota-se uma clara 
evidência de que 
Javé se afasta de 
qualquer manifestação 
cúltica sem o devido 
compromisso com 
aquilo que é justo.

Nossas celebrações 
tem acontecido em um 
ambiente em que temos 
tido os momentos de 
adoração, exposição da 
Palavra e ofertas sem 
o devido compromisso 

de sermos também 
justos com a missão? 
Estaríamos vivenciando 
algo semelhante com 
o que ocorria nos 
dias de Amós? Muita 
festa, alegria e até 
mesmo comunhão, sem 
contudo atentarmos 
para um mundo 
ao nosso redor (e 
também distante) sem 
o conhecimento da 
redenção que temos em 
Cristo Jesus? 

Outro aspecto que 
considero importante 
quando tratamos a 
respeito da justiça 
em relação à missão 
de Deus diz respeito 
aos recursos que 
são levantados e 

investidos em nossas 
comunidades. Essa 
é uma área bastante 
sensível e que muitas 
vezes provoca os mais 
variados sentimentos. 
Alguns preferem nem 
tocar nesse tema, 
entendendo que ele 
é extremamente 
subjetivo e pessoal. 
Quando pastoreava 
uma igreja em São 
Paulo, sugeri à 
minha liderança 
que instituíssemos 
aquilo que eu estava 
chamando de Oferta 
Missionária. 

Essas ofertas seriam 
destinadas unicamente 
para o sustento de 
missionários e seus 

projetos. Foi um longo 
tempo de conversas 
para chegarmos a uma 
conclusão. Para alguns 
daqueles líderes, o fato 
de estarmos levantando 
uma oferta específica 
para missões poderia 
causar um problema 
em relação aos dízimos 
e outras ofertas. Alguns 
poderiam, segundo eles, 
deixar de entregar seus 
dízimos, já que estavam 
ofertando para missões. 
A grande surpresa 
foi que os dízimos 
aumentaram 
consideravelmente, 
enquanto as ofertas 
missionárias eram 
também levantadas. 
A partir daquele 
momento foi iniciado 

MISSÃO
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um movimento de 
apoio a missão que 
perdura até hoje, 
passados quase 30 anos.

Quando refletimos 
sobre a justiça 
em relação ao 
compromisso 
missionário de uma 
igreja, torna-se 
mandatório levantar 
algumas questões 
importantes.

Existe, como filosofia 
de ministério da igreja, 
um posicionamento 
claro em relação ao 
levantamento de 
ofertas destinadas a 
missões?

OSWALDO PRADO é missionário da Sepal há 20 anos. Atualmente, mora com sua esposa 
nos Estados Unidos servindo pastores e líderes de igrejas brasileiras e exerce o cargo de 
diretor da área transcultural da Sepal. Casado com Sirley, tem dois filhos e quatro netos.

Quais projetos 
missionários são 
contemplados? Estão 
localizados na cidade 
onde a igreja está 
plantada, mas também 
em outros lugares do 
país e outras nações?

Paulo traz à luz 
uma luta que parece 
existir até os dias de 
hoje: 
“Como vocês sabem, 
filipenses, nos seus 
primeiros dias no 
evangelho, quando 
parti da Macedônia, 
nenhuma igreja 
partilhou comigo no 
que se refere a dar e 
receber, exceto vocês;

pois, estando eu em 
Tessalônica, vocês me 
mandaram ajuda, não 
apenas uma vez, mas 
duas, quando tive 
necessidade. Não que 
eu esteja procurando 
ofertas, mas o que 
pode ser creditado na 
conta de vocês” (Fp 
4.15-17).

A expressão “nenhuma 
igreja partilhou 
comigo no que se 
refere a dar e receber” 
deve chamar nossa 
atenção. Parece haver 
um grito calado no 
coração do apóstolo 
e que ele decide 
declarar, em alto e 
bom som, certamente 
inspirado pelo Espírito 
Santo. 

Fico por vezes a 
pensar se somos 
justos com a missão 
quando tantos 
recursos que são 
levantados em nossas 
igrejas são destinados 
prioritariamente 
para a construção 
e manutenção dos 
templos. Reconheço 
que existem 
honrosas exceções. 
Igrejas que têm um 
vasto patrimônio 
e continuam a ser 
abençoadas por 
Deus por estarem 
abençoando 
missionários ao 
redor do mundo. 

CS. Lewis deixou 
registrado: “Se você 
ler a História, saberá 
que os cristãos que 
mais fizeram por 
este mundo foram 
aqueles que pensaram 
muito mais no mundo 
vindouro”.

Uma espiritualidade 
cristã sadia é 
demonstrada 
cabalmente quando 
cremos na eternidade 
com Cristo e também 
compreendemos que 
nossa tarefa é abraçar 
e cumprir a missão de 
Deus enquanto ainda 
estamos neste corpo 
terreno. 

É certo que haverá 
um dia em que todos 
serão julgados com 
justiça (At 17.31). 
Isso acontecerá 
porque o Deus da 
justiça se revelou a 
nós por meio de Seu 
Filho, Jesus Cristo. 
Essa manifestação 
de pura graça, que 
custou a vida do 
Filho de Deus em 
nosso favor, deve ser 
compartilhada com 
os que estão perto e 
longe de nós. E isso 
simultaneamente. 
Enquanto é tempo, 
consagremo-nos e nos 
dediquemos ao serviço 
da missão de Deus em 
nossas comunidades 
locais. ▣

Existe, como 
filosofia de 
ministério 
da igreja, um 
posicionamento 
claro em relação ao 
levantamento de 
ofertas destinadas a 
missões?
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JUSTIÇA:
O QUE A 
BÍBLIA DIZ? 
LOURENÇO STELIO REGA

NA PALAVRA
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Na cultura popular, 
a palavra justiça tem 
diversos significados, 
o que inclui o Poder 
Judiciário com todos 
os seus procedimentos 
legais; também, 
popularmente, pode 
significar a própria 
polícia ou mesmo ser 
sinônimo de vingança 
quando um crime é 
cometido e a vítima ou 
seus parentes “cobram 
justiça”. Do ponto de 
vista geral, ser justo 
significaria obedecer a 
essas normas.

O conceito de justiça 
na Bíblia hebraica 
(Antigo Testamento) 
é um dos temas 
centrais e geralmente 
é representado pelas 
palavras hebraicas 
mišpāţ, şedeq e şedāqāh. 
Especialmente no 
Antigo Testamento, 
essas palavras 
frequentemente estão 
em contextos que 
representam como que 
uma justiça salvadora. 

Nesse sentido, temos a 
conexão com conceitos 
como: expressão de 
amor de Deus e sua 
misericórdia. Isso no 
leva ao conceito mais 
profundo de justiça 
em toda teologia 
bíblica, que aponta 
para a natureza do 
próprio Deus, pois 
Deus tem como um 

de seus atributos a 
justiça: Deus é justo 
(Sl 7.11; 116.5). Se 
considerarmos a 
definição de ética 
que temos em Emil 
Bruner (“a ciência da 
conduta humana que 
se determina pela 
conduta divina”) é 
possível compreender 
que o ser humano 
deverá trazer em 
suas escolhas e 
ações a reprodução 
da natureza e 
conduta divinas, 
compreendendo-se 
aqui que deve também 
ser justo.

Além disso, essas três 
palavras hebraicas 
figuram associadas 
à aliança de Deus 
com Israel, quando 
estão ligadas a outras 
palavras, tais como 
hesed (bondade, 
misericórdia, amor) 
e ’emet (verdade, 
fidelidade). Essas 
conexões nos levam 
a compreender 
em mišpāţ, şedeq e 
şedāqāh a ideia de 
alteridade (conexão 
com o outro), tendo 
aqui o atendimento 
das necessidades do 
próximo, promovendo 
seu bem-estar e busca 
por melhorias em 
suas condições de 
vida. Assim, temos 
inúmeras prescrições 
da justiça dirigidas 

ao órfão, à viúva e 
mesmo ao escravo, 
classes de pessoas 
menos favorecidas 
naquela época.

Mas também temos 
a ligação do conceito 
de justiça com aquilo 
que é reto. Nesse 
sentido, na Bíblia o 
referencial sempre 
aponta para Deus 
como “métrica”, isto 
é, dele e sua vontade 
no plano criado é que 
temos o fundamento 
e o ponto de partida 
para compreender o 
significado daquilo 
que é justo. Assim 
também é o significado 
da palavra grega no 
Novo Testamento para 
justiça (dikayosyne).  
Na comparação entre 
o Antigo e o Novo 
Testamento sobre o 
significado de justiça e 
suas conexões, temos 
a hipótese de que no 
Antigo Testamento 
esse termo está mais 
ligado a Deus como 
justo juiz, enquanto 
no Novo Testamento 
está mais ligado a 
Deus como Rei e 
seu reino (ainda que 
tenhamos traços dessa 
conexão também no 
Antigo Testamento em 
Salmos 45.5).

No Novo Testamento 
temos também a 
justiça ligada à 

própria pessoa. Em 
Romanos 6.14, temos 
o ensino paulino 
de que nossos atos 
e decisões deverão 
estar à disposição e 
serviço da justiça. 
Temos aqui uma 
figura de linguagem 
ou de estilo conhecida 
por metonímia, em 
que se utiliza uma 
realidade por meio 
de outra; no texto 
de Romanos seria a 
utilização do corpo 
para representar a 
vida em si.

Até aqui 
demonstramos o 
conceito de justiça 
conectado com 
a vida humana, 
seja envolvendo 
a vida individual 
(especialmente no 
Novo Testamento), seja 
nos relacionamentos 
interpessoais e 
não simplesmente 
com aspectos 
legais envolvendo 
prescrições 
normativas a serem 
obedecidas. Assim, o 
significado de justiça 
no Antigo Testamento 
e na Bíblia toda 
contrasta com a visão 
que temos no mundo 
ocidental.

No Novo Testamento 
temos ainda o conceito 
de justificação, ligado 
à recuperação do ser 
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humano de seu estado 
de rebeldia contra 
Deus por meio da 
morte substitutiva de 
Jesus. É interessante 
notar que a doutrina 
da justificação tem 
caráter de equilíbrio 
entre o amor e 
a justiça divina. 
Enquanto a justiça 
e a retidão divinas 
requeriam a morte 
do rebelde, o amor, 
a sua absolvição. 
A justificação 
passa a ser a ação 

NA PALAVRA

Na História da Teologia temos 
o conceito de “justiça social” 

de certa maneira ligado ao 
desenvolvimento da Teologia 
da Libertação, que focalizava 

o pobre como o centro da 
ação divina e da Igreja. 
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equalizadora de 
Deus entre estes dois 
opostos – amor e 
justificação.

Além disso, temos 
no sentido geral 
da Bíblia conceitos 
relacionados, tais 
como justiça social, 
distribuição justa de 
bens, etc., que também 
estão conectados 
aos efeitos inter-
relacionais da retidão 
ou da justiça. Na 
História da Teologia 
temos o conceito de 
“justiça social” de 
certa maneira ligado 
ao desenvolvimento da 
Teologia da Libertação, 
que focalizava o pobre 
como o centro da ação 
divina e da Igreja. 
Assim, surgiram 
conceitos como 
“opção preferencial 
pelo pobre”, que era 
oprimido pelas classes 
dominantes, dentro de 
um contexto de análise 
fundada em conceitos 
geralmente ligados ao 
marxismo.

É interessante 
notar o conhecido 
“Pacto de Lausanne”, 
fruto  do Congresso 
Internacional de 
Evangelização 
Mundial, realizado na 
cidade de Lausanne, 
Suíça, em 1974, 
que focalizou a 
missão integral da 

LOURENÇO STELIO REGA é teólogo, eticista, escritor e 
diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo.

Igreja, trazendo 
certo alívio aos 
teólogos evangélicos, 
especialmente dos 
países que viviam 
sob regime militar e 
ditatorial, tais como 
na América do Sul e 
América Hispânica, 
que não conseguiam 
fazer conexão do 
marxismo com a 
teologia evangélica, 
e agora poderiam 
pensar em uma 
alternativa da missão 
integral lausanneana 
com a justiça social, 
alcançando os povos 
oprimidos nesses 
países. Então a ideia 
de missão integral 
da Igreja passou a 
ser conectada com 
a ideia de justiça 
social, sem passar 
necessariamente 
pelo projeto de cor 
marxista da Teologia 
da Libertação.

Tivemos grande 
avanço com isso 
no meio evangélico 
desses países, 
incluindo o Brasil, 
pois agora o 
Evangelho deixava 
seu foco apenas 
escatológico, 
projetando nova 
vida para o futuro, 
e passava a ter 
significado para 
a vida presente, 
especialmente para 
o atendimento 

das necessidades 
das classes menos 
favorecidas. Mas, 
por outro lado, o 
foco nesse sentido 
foi tão intenso que a 
expressão “Teologia da 
Missão Integral” (TMI) 
passou a apontar mais 
para o caminho do 
afrontamento socio-
político-econômico.

Depois de passado 
um bom tempo 
disso tudo, o que se 
pergunta hoje é se 
não teria havido um 
“sequestro” semântico 
da expressão “Missão 
Integral” para lhe dar 
significado diferente 
do que se buscou 
originalmente em 
Lausanne I (1974), 
provocando certo 
reducionismo nesse 
significado. Tanto 
que, pessoalmente, 
voltei a utilizar a 
expressão “Missão 
Holística da Igreja” 
(dentro do conceito 
de “missio dei”), 
expressão que nas 
décadas de 70 e 
80 estava mais 
conectada com 
a Nova Era, mas 
hoje já é possível 
a sua utilização, 
pois o que temos 
de integralidade na 
missão que Deus tem 
para a Igreja é muito 
mais do que apenas o 
foco salvacionista e, 

mesmo, o foco socio-
político-econômico.

Para concluir, 
dando mais um 
toque de história 
contemporânea da 
teologia, é possível 
esboçar a hipótese 
de que a Teologia da 
Libertação foi de certa 
forma, suplantada pela 
Teologia de Mercado, 
com sua característica 
busca da prosperidade. 

Assim, enquanto na 
Teologia da Libertação 
buscava-se a justiça 
no projeto do outro, do 
pobre e oprimido, na 
Teologia de Mercado 
busca-se alimentar 
o próprio projeto 
pessoal de vida.

Justiça, muito mais 
do que senso legal, 
senso de vingança, 
é enriquecida pelo 
ensino bíblico a partir 
da própria natureza 
de Deus, que, além 
de justo juiz, é reto, 
atua e julga conforme 
a equidade e, como 
nos ama, também 
providenciou um meio 
para nos recuperar 
de nosso estado de 
rebeldia, indo além 
da justiça natural, 
providenciando-nos a 
justificação por meio 
da morte substitutiva 
de seu Filho em nosso 
favor. ▣
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JUSTIÇA 
NO ÂMBITO 
FAMILIAR 
VAGNER QUEIROZ

FAMÍLIA
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Segundo a Wikipédia, 
“Justiça é um conceito 
abstrato que se 
refere a um estado 
ideal de interação 
social em que há um 
equilíbrio, que por si 
só, deve ser razoável 
e imparcial entre os 
interesses, riquezas e 
oportunidades entre 
as pessoas envolvidas 
em determinado grupo 
social”.

Esse conceito vém 
elaborado desde os 
tempos antigos, com o 
intuito de estabelecer 
a melhor relação entre 
os entes. Entretanto, 
em épocas distintas, 
esse conceito tem sido 
ampliado na tentativa 
de satisfazer as 
relações comuns.
Na família não 
é diferente: a 
preferência pelo 
nascimento de filhos 
do sexo masculino, 
para a representação 
e continuidade dos 

negócios da família, 
etc., o casamento 
com a intenção de 
fortalecer os laços 
entre famílias, não se 
observando a vontade 
dos nubentes, muito 
menos da mulher 
envolvida, considerada 
como propriedade 
paterna. Mas isso 
vem mudando e 
grandes conquistas 
têm acontecido e 
com motivo para 
celebração, em 
especial por parte das 
mulheres.

A luta continua, e 
aqui não entrarei no 
mérito, entretanto, em 
relação aos valores 
perseguidos, como 
inclusão, liberdade 
e igualdade entre 
todos, nesse mover 
ideológico, o que 
aparenta é sempre 
uma ‘balança 
desequilibrada’. Em 
minha visão, como os 
defensores dos valores 

em questão sempre 
estão envolvidos e 
com isso buscam os 
seus interesses, dessa 
forma promovem um 
ambiente de ‘balança 
desequilibrada’. 

Como então resolver 
essa questão? 
Como equilibrar 
as relações, pelo 
menos no âmbito da 
família?

A Bíblia tem a 
resposta! “Aqui não 
pode haver mais grego 
e judeu, circuncisão e 
incircuncisão, bárbaro, 
cita, escravo, livre, mas 
Cristo é tudo e está em 
todos” (Cl 3.11, Nova 
Almeida Atualizada, 
3ª ed. Barueri, SP: 
SBB, 2017). Paulo 
afirma que os que 
experimentaram 
dessa nova vocação 
com Jesus, por meio 
do Espírito Santo, o 
seu modus vivendis, 
foram transformados 
integralmente em 
sua essência; valores, 
desejos e vontades 
foram revestidos de 
Cristo e estão em 
contínuo processo de 
transformação.

Ainda nesse capítulo, 
nos versos 5-10, 
verificamos que 
a pessoa imbuída 
dessa ‘nova vocação’, 
em seu âmbito 

pessoal, teve prática 
cotidiana alterada 
e está em processo 
de transformação 
contínuo. No âmbito 
relacional, versos 
12-17, age como 
suporte aos outros, 
promovendo a paz 
e o perdão mútuos.  
No âmbito familiar, 
versos 18-21, as 
relações conjugal e 
filial propostas são 
de respeito e amor 
mútuos. E no âmbito 
profissional, versos 
22-4.1, a relação 
patrão/funcionários é 
revestida com justiça,  
igualdade e respeito, 
pois o nosso Senhor 
é o mesmo, Jesus 
Cristo.

As relações humanas 
são desequilibradas, 
pois nelas permeiam 
os interesses pessoais, 
egocentrados; 
mas debaixo dos 
valores propostos 
pelo apóstolo Paulo 
estabeleceram os 
valores embasados 
nessa ‘Nova Vocação 
em Cristo’ e, por 
conseguinte, a 
vivência da justiça 
na família, uma 
relação mútua mais 
equânime, revestida 
de respeito e amor, 
perpassando o âmbito 
familiar e contribuindo 
para a melhor relação 
social. ▣

REV. VAGNER QUEIROZ – www.abundante-vida.com

As relações humanas 

são desequilibradas, 

pois nelas permeiam 

os interesses pessoais, 

egocentrados.
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DINHEIRO...
UM AMOR 
BANDIDO? 
IVONILDO TEIXEIRA

FINANÇAS
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“Minha obsessão 
pelo dinheiro fez-me 
afastar de Deus.”

Quando as pessoas 
são questionadas se 
gostariam de ter uma 
boa vida financeira ou 
uma vida totalmente 
desvinculada do 
dinheiro, a resposta 
quase que imediata da 
maioria é que gostaria 
de viver uma  vida 
regalada, com muito 
dinheiro para realizar 
os seus tão numerosos 
sonhos.

A Bíblia nunca 
escondeu de ninguém 
o investimento que o 
próprio Deus fez em 
muitos homens  na 
história com glórias e 
riquezas! Por exemplo: 
Abraão, Isaque, Jacó 
e Salomão, o rei mais 
rico que o mundo 
conheceu, filho de um 
homem também muito 
próspero, o rei Davi.

Jesus, ao se deparar 
com um jovem muito 
rico (Mc 10.17-22),  
diagnosticou alguns 
males que se levantam 
na vida daqueles que 
fazem do dinheiro um 
deus, um objeto de  
adoração no altar do 
seu coração.

O personagem citado 
nesse encontro com 
Jesus é alguém com 

muitas qualidades:
rico,  respeitoso, 
religioso, requintado 
no falar, reverente e 
reflexivo quanto a vida 
futura!

Todavia, aquele 
jovem também tinha 
seus defeitos, como 
eu e você: avarento, 
idólatra, apegado ao 
dinheiro, um amante 
da prata, desobediente 
e errante na maior 
decisão da sua vida.

A obsessão daquele 
jovem rico era tão 
grande que em 
fração de segundos 
uma nuvem o cega 
de maneira tal que 
ele opta pelo mais 
“conveniente”; ficar 
com o dinheiro, com o 
que era aparentemente 
valioso, pelo 
caminho mais fácil 
para o encontro da 
“felicidade”.   

O incrível é que ele 
toma alguns passos 
que poderiam levá-lo 
ao topo, ao clímax do 
verdadeiro prazer.
Acompanhemos os 
passos daquele jovem:

I - Ele procura a 
pessoa certa. Vai até 
Jesus e diz: “Bom 
Mestre...! (v. 17).
O Mestre dos mestres, 
o Rei dos reis, o Senhor 
dos senhores!

II - Ele faz a 
pergunta certa: 
“Que devo fazer 
para herdar a vida 
eterna?” (v. 17). 
Seu questionamento 
é legítimo. Ele está 
preocupado com o 
seu futuro! Tem um 
lampejo escatológico!

III - Ele procura a 
pessoa certa, faz uma 
pergunta certa, na 
hora certa.
Jesus é procurado e 
questionado por aquele 
jovem na hora em que 
a oportunidade surgiu. 
Ele foi inteligente e não 
perdeu a oportunidade.  

IV - Ele procura a 
pessoa certa, faz a 
pergunta certa, na 
hora certa e tem a 
resposta certa (v. 21).
A Verdade abre a sua 
boca e dá àquele jovem 
a chance de pensar, 
decidir e mudar 
a sua história. Os 
portões da vida foram 
escancarados diante 
dele. A bola da vez era 
somente dele!

V - Ele procura a 
pessoa certa, faz a 
pergunta certa, na 
hora certa e obtém 
a resposta certa, 
porém toma a decisão 
errada (v. 22)! 
Por fim, Jesus, 
amando-o, olhou nos 
seus olhos e disse: 

“Uma coisa te falta: Vai, 
vende tudo o que tens, 
dá-o aos pobres, depois, 
vem e segue-me”. Ele se 
entristece ao ouvir tais 
palavras de Jesus, vira 
as costas e segue seu 
caminho. O dinheiro 
falou mais alto! O 
coração daquele jovem 
era eivado de um “amor 
bandido” e traiçoeiro 
pelo vil metal. Ele 
prefere o dinheiro, 
os bens terrenos, por 
isso dá as costas para 
o Autor da vida. Sem 
dúvida, quem dá como 
oferta as costas para 
Jesus dá de frente 
com o diabo, com o 
usurpador, com aquele 
que só tem uma única e 
maior recompensa para 
os seus seguidores: o 
inferno!
     
Nesses dias em que o 
planeta geme diante de 
tamanha parafernália 
que envolve as 
finanças, em que uma 
multidão frenética 
corre loucamente atrás 
do dinheiro, há uma 
pergunta que não quer 
calar: onde está o seu 
coração? No dinheiro 
ou no dono do ouro e 
da prata? 

Procure Jesus, a 
pessoa certa, ouça a 
resposta certa, porém 
tome a decisão certa: a 
de ouvir e obedecer a 
sua voz! ▣

IVONILDO TEIXEIRA é fundador e pastor emérito da Igreja do Nazareno do Estado 
do Espírito Santo, autor de 39 livros publicados e palestrante na área de finanças e 

liderança. É casado com Mônica Teixeira e pai de Samanta e Talita.   
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É JUSTO 
INVESTIR 
EM MINHA 
VIDA 
PESSOAL 
COMO 
LÍDER? 
MÁRIO SIMÕES

COACHING
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Certo jovem foi 
procurar uma vidente 
para que pudesse ver 
o seu futuro. Depois 
de entrar na tenda e 
assentar-se, a vidente 
olhou em uma bola 
de cristal e disse: 
“Você será pobre e 
infeliz até os 40 anos 
de idade”. Então, ele 
perguntou: “E depois, 
o que acontece?”. Ela 
respondeu: “Depois 
você se acostuma!”.

Quantas pessoas 
têm uma história 
semelhante a 
esta. Vivem uma 
vida medíocre, 
improdutivas e 
infelizes, e depois 
disso se acostumam.

O Dr. John Maxwell 
declarou que “tudo 
sobe ou desce, cresce 
ou desaparece devido 
à liderança”. Uma 
boa liderança faz 
acontecer. Uma má 
liderança é capaz de 
sabotar o crescimento 
ou destruir o que já 
foi construído.

Portanto, o líder tem 
um papel de suma 
importância no 
sucesso ou fracasso 
das empresas e 
organizações. Porém, o 
segredo que garantirá 
o sucesso desse líder 
é a sua habilidade 
de continuar 

o seu próprio 
desenvolvimento 
pessoal. O líder 
precisa ter para dar, 
precisa saber para 
orientar e precisa 
conhecer para 
compartilhar.

Portanto, é mais 
do que justo que o 
líder invista no seu 
autodesenvolvimento, 
ou desenvolvimento 
pessoal. Sem isso, 
ele e a organização 
que ele lidera estarão 
fadados ao fracasso.

O crescimentO 
nãO acOntece pOr 
acasO!

 “As pessoas desejam 
melhorar suas 
circunstâncias, porém 
não estão dispostas 
a melhorarem a si 
mesmas. Portanto, 
elas permanecem 
aprisionadas!” James 
Allen

Desenvolvimento não 
é natural. Ninguém 
se desenvolve por 
acidente! As pessoas 
ficam velhas de modo 
natural, mas elas não 
ficam melhores de 
modo natural. 

É preciso ser 
intencional! Toda 
a criação de Deus 
alcança o seu 
potencial máximo, 

com uma exceção - o 
ser humano.
Você não encontrou 
em uma fileira de 
palmeiras de 7 metros 
de altura uma com 2 
metros, pois decidiu 
que não iria crescer.
Você também não viu 
no meio de um grupo 
de girafas adultas de 
3 metros de altura 
uma girafa adulta com 
1 metro e meio, que 
teve preguiça e não 
cresceu.

O crescimento dos 
vegetais, animais e até 
mesmo o crescimento 
do corpo humano 
é natural. Porém, o 
crescimento do ser 
humano é intencional!
“Vou deixar como 
está para ver como 
fica” é a mentalidade 
daqueles que nunca 
crescem, produzem ou 
realizam nada.

seu 
desenvOlvimentO 
requer 
investimentO

Um dos 
departamentos 
mais importantes 
de uma empresa 
é o departamento 
de P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento). 
Nenhuma inovação, 
criação de um 
produto, como 
um celular, carro 

ou avião, foi 
desenvolvido sem 
investimento. É 
necessário investir 
para desenvolver, da 
mesma forma que 
é necessário você 
plantar para colher! 

Quanto vai custar 
para você sua saúde, 
seu casamento, sua 
família, seus filhos e 
netos, seu trabalho, 
seu negócio... se você 
continuar como está?

Quais os incontáveis 
benefícios, progressos 
e realizações que 
poderão ser gerados 
pelo simples fato 
de você um dia 
ter assumido a 
responsabilidade de 
se desenvolver para 
tornar-se a pessoa 
maravilhosa que Deus 
sonhou para você ser? 

inimigOs dO seu 
desenvOlvimentO

“Não permita que 
as limitações do 
presente sufoquem 
as possibilidades do 
seu futuro!” Mário 
Kaschel Simões

Eis alguns inimigos do 
seu desenvolvimento. 
Você precisa lutar e 
vencê-los, pois eles 
lutam diariamente 
contra o seu 
progresso.
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1. Acomodação.
Estar bem acomodado 
na sua zona de 
conforto. No momento 
que você para de 
crescer, começa 
a regredir. A sua 
acomodação deve 
incomodá-lo.

2. Procrastinação. 
Pare de empurrar com 
a barriga. Não deixe 
para amanhã o que 
você pode fazer hoje. 
Na maioria das vezes, 
o amanhã nunca 
chega e o presente 
acaba sendo sabotado 
e desperdiçado. 

3. Medo.
O medo de fracassar 
é um dos piores 
inimigos do ser 
humano. O receio do 
que as pessoas irão 
pensar e falar de 
você se o projeto não 
der certo é doentio. 
O medo paralisa o 
sonho antes dele ser 
realizado e aborta o 
bebê mesmo antes de 
ele ter a oportunidade 
de nascer. Lembre-
se de que o “MEDO 
é a Maneira Errada 
de Operar”. (Mário 
Kaschel Simões).

4. Opiniões.
Não se preocupe com 
o que outros acham 
ou deixam de achar 
sobre o seu potencial, 
projeto ou futuro. É 

fácil falar e criticar. 
Difícil é fazer e criar. 
Ouça menos as vozes 
dos outros e mais a 
voz de Deus, a sua voz 
interna e a de algumas 
poucas pessoas que 
acreditam em você. 
Você e este pequeno 
grupo são maioria.

cOmO se 
desenvOlver?

1. Assuma a 
responsabilidade 
pelo seu 
desenvolvimento!
A responsabilidade 
não é dos seus pais, 
da escola, dos seus 
professores, do seu 
gerente, da sua 
empresa, muito menos 
do governo! Ela é sua 
e de ninguém mais!
No passado, outros 
eram responsáveis 
por nossas escolhas, 

“Você paga um preço para 
se desenvolver, porém 

paga um preço maior 
ainda para permanecer 

como você está!” 
Mário Kaschel Simões

COACHING
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porém quando nos 
tornamos jovens e 
adultos, começamos 
a colher os resultados 
das nossas escolhas. 
Ou seja:

“Você colhe o que 
você escolhe!” Mário 
Kaschel Simões

2. Separe um tempo 
e lugar para você 
pensar.
Parar para refletir é 
uma das atividades 
mais importantes 

do seu crescimento 
pessoal.

Se você está no 
caminho errado, 
precisa parar, refletir 
e mudar de direção.
A reflexão tem o 
poder de transformar 
os sofrimentos 
do passado em 
ensinamentos para 
o futuro. Pergunte: 
“Quais as lições que 
aprendi com isso?”; 
“O que vou fazer com 
isso?”.

MÁRIO KASCHEL SIMÕES é escritor e palestrante internacional
www.mariosimoes.com  / contato@preparando.com.br 

“Tenha paciência! 
Tudo é difícil até que 
se torna fácil!” Saadi

3. Pense novas ideias.
Seu futuro depende 
do seu crescimento 
pessoal. Quando você 
expande sua mente, 
também expande 
seus horizontes, suas 
opções, oportunidades 
e potencial. 
Desenvolver significa 
abrir a mente para ter 
mais ideias e produzir 
mais resultados.

“Você é quem você 
é e o que você faz 
por causa dos 
pensamentos que 
ocuparam a sua 
mente. Porém, quem 
você será e o que 
fará será o resultado 
dos pensamentos 
que ocuparem a sua 
mente.” Zig Ziglar

Como é gerada uma 
ideia? Você precisa 
expectar o melhor!  
Assim como o bebê 
é o resultado da 
fecundação de duas 
sementinhas, uma 
masculina e outra 
feminina, toda ideia 
é também o resultado 
da união de um 
pensamento externo 
chamado ideia que 
se une com outra 
semente interna, outro 
pensamento, e juntos 
se transformam em 

um novo pensamento, 
uma nova ideia.   
É assim que as 
invenções, projetos, 
negócios, produtos, 
relacionamentos e 
sonhos do futuro 
são criados. Uma 
vez gerados, eles 
começam a crescer 
dentro de nós. Esta 
experiência cria em 
nossa mente e coração 
um sentimento novo, 
prazeroso chamado 
expectativa.

4.  “Pay now. Play 
later” (Pague agora, 
desfrute depois). 
Pague o preço agora 
e desfrute dos 
benefícios depois!
Isto é gratificação 
adiada e se aplica a 
todas as áreas da sua 
vida. Por exemplo:
você precisa pagar o 
preço agora nos seus 
estudos e na saúde 
para depois desfrutar 
dos seus benefícios. 
Porém, se você não 
pagar o preço agora, o 
preço a ser pago depois 
é bem maior e mais 
caro, ou até mesmo 
impagável.

É justo investir em 
meu desenvolvimento 
pessoal como líder? Não 
somente é justo, como é 
necessário, é esperado 
e é possível! Continue 
investindo no seu 
desenvolvimento! ▣
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INTERCESSÃO

O SEGREDO DA 
INTERCESSÃO 
DORA BOMILCAR
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Sou uma mulher 
aposentada, mas 
durante vinte e 
cinco anos trabalhei 
numa escola, que 
era meu campo 
missionário. Naquela 
época, eu tinha 
duas ideias fixas 
em minha mente: 
orar e evangelizar 
meus alunos e 
colegas. Eu não era 
necessariamente 
considerada bem 
sucedida. Muitas 
vezes não tinha uma 
vitória significativa. 
Precisei receber 
um novo toque de 
Deus e descobrir a 
intercessão. 

Intercessão é a 
oração em favor das 
necessidades alheias 
em vez das minhas.
Um ministério 
sacerdotal e um 
mediador de alguém 
que fica entre o céu 
e uma necessidade 
terrena e clama ao Pai 
por ajuda. 

Comecei no meu 
campo de trabalho a 
aproveitar ao máximo 
cada oportunidade, 
porque, afinal, os dias 
são maus (Ef 5.16), e 
comecei a suplicar em 
favor dos outros. 
Uma das formas mais 
profundas de amar 
uma pessoa é orar  
por ela.

interceder 
cOmpreendendO a 
necessidade

Orar pelos perdidos é 
uma área sobre a qual 
muito se fala, mas 
pouco se conhece ou 
se entende.
É como tentar abrir 
um cofre trancado 
sem conhecer a 
combinação; não 
importa quão valioso 
seja o conteúdo, 
nós acabaremos 
frustrados e 
desistiremos. 
Jesus fazia apenas 
o que via o Pai fazer 
(Jo 5.19). Da mesma 
forma devemos fazer 
apenas o que vemos 
o Senhor fazer. E o 
que ele está fazendo? 
Jesus vive sempre 
para interceder 
por nós (Hb 7.25). 
Cometemos um grave 
erro ao rotularmos 
alguns cristãos como 
intercessores pois 
isso tende a sugerir 
que o restante de 
nós está livre da 
responsabilidade 
– não está! Todos 
devemos fazer o que 
vemos nosso Senhor 
fazer: orar uns pelos 
outros.

quem É um 
intercessOr?

Deus busca 
intercessores, mas 

raramente encontra, 
e isso fica claro em 
sua exclamação de 
dor, por intermédio de 
Isaías: “Viu que não 
havia ajudador algum 
e maravilhou-se de 
que não houvesse um 
intercessor” (Is 59.16). 
Vemos o mesmo 
em seu protesto  de 
desapontamento por 
meio de Ezequiel: 
“Busquei entre eles 
um homem que 
tapasse o muro e se 
colocasse  na brecha 
perante mim, a favor 
desta terra.... mas 
a ninguém achei” 
(22.30).

A identificação do 
intercessor com 
aqueles pelos quais 
ele intercede é vista 
perfeitamente no 
Salvador. Sabemos que 
ele derramou a sua 
alma até a morte. Ele 
carregou os pecados de 
todos nós e intercedeu 
pelos transgressores. 
Como Intercessor 
Divino, que intercedia 
por um mundo 
perdido, ele sorveu 
o cálice da nossa 
condição perdida até a 
última gota.

Há outro intercessor, 
e nele vemos a agonia 
desse ministério, 
pois ele, o Espírito 
Santo, intercede por 
nós sobremaneira 

com gemidos 
inexprimíveis. Esse 
intercessor é o único 
presente na Terra.

Observe também o 
apóstolo Paulo. Seu 
corpo por muito 
tempo foi sacrifício 
vivo para que os 
gentios pudessem ter 
o evangelho. Este é 
um exemplo de um 
intercessor em ação. 
Quando o Espírito 
Santo realmente 
vive sua vida num 
vaso escolhido, não 
há limites para os 
extremos aos quais 
ele o leva, em sua 
paixão por advertir e 
por salvar os perdidos. 
Isaías teve que andar 
três anos “despido e 
descalço” como uma 
advertência a Israel. 
Oseias teve que casar 
com uma prostituta 
para mostrar ao povo 
que o Esposo celestial 
estava disposto a 
aceitar de volta sua 
esposa adúltera. 
Jeremias não teve 
a permissão para 
se casar como uma 
advertência a Israel 
contra os terrores e a 
tragédia do cativeiro. 

Ezequiel não pôde 
verter uma lágrima 
sequer pela morte de 
sua esposa, e assim 
esta lista poderia 
continuar. Cada 

DORA BOMILCAR é formada em teologia e pedagogia, apresenta o 
programa “Entre Amigas” na Rádio Transmundial - RTM e coordena o Departamento 
de Oração na AMTB. É casada com o pastor Paulo Andrade, tem três filhos e é avó.
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instrumento de 
Deus que foi usado de 
modo grandioso foi 
de alguma forma um 
intercessor. 

A intercessão é mais 
do que o Espírito 
partilhando seus 
gemidos conosco e 
vivendo sua vida de 
sacrifício pelo mundo 
por nosso intermédio. 
É o Espírito 
alcançando o fim de 
graça abundante. A 
intercessão não cobre 
pecado. O único que 
cobre pecados do 
mundo inteiro é Jesus, 

o Filho de Deus.
A falta de intercessão 
no corpo de Cristo é 
parecida com a lepra. 
Paul Brand (médico 
inglês que dedicou 
sua vida ao combate 
contra a lepra) explicou 
que quando uma 
pessoa está com essa 
doença, seus nervos 
param de funcionar 
adequadamente e 
deixam de enviar 
sinais de dor para o 
cérebro. Nesse estágio, 
os leprosos começam 
a perder os dedos das 
mãos e dos pés em 
acidentes, porque não 

“Sempre que Deus 
deseja realizar algo, 

ele convoca seu 
povo para orar.’’

Charles Spurgeon

sentem dor quando se 
machucam. 

Fazendo uma analogia 
espiritual, quando 
a igreja não sente 
dor por causa dos 
membros do corpo 
que estão sofrendo, há 
indícios da presença 
da lepra espiritual. 
Os nervos da igreja 
estão mortos. O que 
acontece em seguida é 
que a igreja começa a 
perder seus membros. 
É crucial que sintamos 
a dor dos membros 
que estão sofrendo no 
corpo.

A intercessão é 
uma resposta à dor. 
Choramos porque 
estamos sentindo 
dor. Os choros de 
intercessão são dores 
veementes de cristãos 
suplicando a Deus em 
favor dos outros.

Você chora pelos 
outros? Você sente 
dor por aqueles que 
estão sofrendo? Que 
tal começar hoje a 
agir adequadamente 
intercedendo pelos 
amigos, vizinhos, 
colegas de trabalho e 
pelo corpo de Cristo? ▣
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EIS QUE 
TUDO 
SE FEZ 
NOVO! 
MAURÍCIO SOARES

MÚSICA
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O ano de 2017 
certamente marcará 
a história do mercado 
da música, não só 
no Brasil, mas no 
mundo inteiro, sendo 
o período oficial de 
transição do formato 
de consumo. Saímos 
do formato físico 
para o mundo digital. 
Palavras e expressões 
novas passam a ser 
incorporadas neste 
ambiente, como 
streaming, aplicativos, 
views, plataformas, 
marketing digital, 
entre outras. O que 
podemos observar 
é que a indústria da 
música, que por anos 
viveu sucessivas 
quedas de consumo e 
faturamento, em grande 
parte devido à pirataria 
e ao aumento de opções 
de entretenimento, 
especialmente nos 
três últimos anos, 
vivencia crescimento 
e resultados 
extremamente 
favoráveis.
 
No Brasil, estima-se 
que 2017 irá fechar 
com um crescimento 
superior a 20% de 
faturamento, algo 
absurdo se levarmos 
em consideração a 
instabilidade política, 
social e econômica 
que o país vive nos 
últimos tempos. 
Especificamente no 
mercado de música 
gospel, observamos que 
os bons ventos também 
sopram e trazem 
resultados animadores, 
mesmo ciente de que 
as transformações de 

consumo tendem a ser 
tradicionalmente mais 
lentas no meio religioso 
tupiniquim. A verdade 
é que estamos vivendo 
uma fase de grandes 
transformações, 
grandes mudanças, de 
crescimento de novos 
players, novos artistas 
e uma nova leva de 
consumidores, em sua 
maioria jovens de 12 a 
24 anos, especialmente 
concentrados nas 
grandes regiões 
metropolitanas do 
país, dos mais diversos 
matizes e denominações 
evangélicas. As 
palavras de ordem 
no momento da 
música digital são 
DIVERSIDADE, 
ALCANCE e 
DEMOCRACIA.
 
No tocante à 
DIVERSIDADE, o 
mundo digital trouxe 
uma maior abertura 
aos estilos, propostas 
musicais e até mesmo 
artistas. Se antes a 
música gospel resumia-
se ao tradicional 
pentecostal (algo que 
só existe por aqui, uma 
espécie de jabuticaba 
musical, reunindo 
sertanejo, forró e muita 
orquestração), ao 
louvor congregacional 
e algum som mais pop, 
hoje em dia há espaço 
para diferentes ritmos 
e estilos musicais. 
A música eletrônica 
cada vez assume mais 
lugar de destaque no 
gosto do consumidor 
de música, assim como 
a MPB, o folk, hip 
hop  e o bom e velho 

pop rock, isso sem 
deixar de mencionar 
o cada vez mais 
presente sertanejo. 
Hoje, com o advento 
da música digital, os 
diferentes grupos de 
consumidores que até 
viviam alijados do 
mainstream passaram 
a ter espaço, atenção e 
principalmente voz.
 
O ALCANCE também é 
algo sensível. Se antes 
o CD demorava dias, 
semanas e até mesmo 
meses para alcançar os 
mais longínquos rincões 
do país, hoje em dia, em 
fração de segundos, a 
música está disponível 
em todos os aplicativos 
de streaming ao redor 
do planeta. Isso é 
fantástico! Além disso, 
o consumo de música 
gospel extrapola o 
próprio nicho, pois 
se antigamente seria 
muito improvável 
um ‘não evangélico’ 
se dirigir até uma 
loja especializada 
para comprar um 
disco de um artista 
gospel por causa de 
uma única música, 
neste momento, 
evangélicos, católicos 
ou simplesmente 
simpatizantes podem 
inserir canções de 
conteúdo gospel 
em suas playlists 
e consumi-las sem 
qualquer restrição. Ou 
seja, a música se tornou 
planetária e sem um 
público direcionado.
 
E dentro desse conceito 
de DIVERSIDADE 
e ALCANCE, 

automaticamente 
inserimos a ideia de 
DEMOCRATIZAÇÃO, 
pois o mundo digital 
trouxe em si uma 
maior possibilidade 
de artistas surgirem 
no cenário nacional. 
Seguindo a ideia de 
comparar o antes 
e o hoje, basta 
relembrarmos que até 
uns dez anos atrás, 
por exemplo, a música 
gospel tupiniquim 
era representada 
por dez, no máximo 
quinze artistas de 
alcance nacional. Com 
o advento do digital, 
vários jovens artistas 
e de diferentes regiões 
do país surgiram e 
assumiram lugar 
de destaque. Para 
exemplificar este 
fato, nomes como 
Isadora Pompeo, jovem 
adolescente que surgiu 
no interior do Rio 
Grande do Sul e tornou-
se uma importante 
artista no cenário 
nacional, ou ainda 
artistas com poucos 
anos de estrada, como 
Priscilla Alcântara, 
Marcela Taís, Os Arrais, 
Ministério Zoe, DJ 
PV, Preto no Branco e 
tantos outros ‘novatos’ 
que em pouco tempo 
ultrapassaram em 
resultados artistas com 
décadas de estrada na 
música gospel.
 
O momento é de 
recomeços, de 
mudanças, de novos 
objetivos, novas metas, 
novas referências, e 
que bom por estarmos 
vivendo esta fase! ▣

MAURICIO SOARES é jornalista, publicitário, diretor A&R na Sony Music, editor do blog 
Observatório Cristão, palestrante, consultor de marketing e membro da Igreja Lagoinha em 

Niterói/RJ. É casado com Renata e pai dos tricolores Fernando, Leonardo e Benjamim.
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O SERVIÇO DE 
DEUS NA FÉ: 
PRIORIDADES 
DO MINISTÉRIO 
PASTORAL 
FRANKLIN FERREIRA

REFLEXÃO
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Já que toda a prática 
é a prática de alguma 
teoria, é preciso 
articular claramente 
a base teológica da 
prática ministerial. 
Por isso, uma filosofia 
bíblica do ministério 
pastoral é essencial 
àqueles que servem 
à igreja. Nesse 
caso, temos outra 
questão importante: 
nesse tempo de 
profissionalização 
ministerial, é 
necessária uma 
filosofia de ministério 
que reflita as 
demandas bíblicas do 
serviço cristão, para 
estabelecer a base 
adequada pela qual 
o ministro e o povo 
de Deus saberão de 
forma clara a que 
tarefa aqueles foram 
chamados por Deus e 
separados pela igreja.

Comecemos com o 
texto bíblico, que 
afirma: “Lembrai-vos 
dos vossos guias, os 
quais vos pregaram 
a palavra de Deus; 
e, considerando 
atentamente o fim da 
sua vida, imitai a fé 
que tiveram. Jesus 
Cristo, ontem e hoje, 
é o mesmo e o será 
para sempre. Não vos 
deixeis envolver por 
doutrinas várias e 
estranhas, porquanto 
o que vale é estar o 
coração confirmado 
com graça e não com 
alimentos, pois nunca 

tiveram proveito 
os que com isto se 
preocuparam. (…) Por 
meio de Jesus, pois, 
ofereçamos a Deus, 
sempre, sacrifício de 
louvor, que é o fruto de 
lábios que confessam o 
seu nome. (…) Obedecei 
aos vossos guias e 
sede submissos para 
com eles; pois velam 
por vossa alma, como 
quem deve prestar 
contas, para que façam 
isto com alegria e não 
gemendo; porque isto 
não aproveita a vós 
outros” (Hb 13.7-9, 
15, 17). A partir desse 
texto, precisamos 
perguntar: como 
podem ser descritas 
as tarefas dos servos 
da Palavra, segundo 
a Escritura Sagrada, 
ilustrada na história da 
igreja?

1. Buscam a 
santidade

Prioritariamente, 
como o fundamento 
do serviço cristão, os 
pastores são chamados 
a buscar a santidade 
em tudo o que fazem. 
Seu alvo supremo é 
resumido pela primeira 
pergunta e resposta 
do Breve Catecismo 
de Westminster: 
“Qual o fim principal 
do homem? O fim 
principal do homem 
é glorificar a Deus e 
gozá-lo para sempre”. 
Com esse grande 
alvo, os verdadeiros 

pastores guiarão suas 
congregações pelo 
exemplo, na busca 
pela glória de Deus e 
da plena alegria nele. 
A partir dessa ênfase, 
podemos resumir a 
disposição interna dos 
pastores nos seguintes 
pontos:

Os ministros cristãos 
devem depender do 
Espírito Santo. O 
pastor conhece sua 
incapacidade de salvar 
um pecador, entende 
que a conversão é 
um drama complexo 
e multifacetado e 
sabe que a pregação 
é o único meio para 
chamar os eleitos à 
conversão. Sabe a 
seriedade em pregar a 
Palavra e administrar 
os sacramentos da 
graça diante do povo 
de Deus. Por tudo isso, 
a oração constante 
do pastor será uma 
súplica, urgente e 
dependente, para que 
o Espírito Santo venha 
com poder sobre sua 
vida e ministério.

Por causa da 
necessidade de 
dependência do 
Espírito Santo, os 
ministros precisam 
ser homens de oração 
incessante, que 
lutam com Deus. Isso 
lembra a história que 
se conta de Thomas 
Shepard, que foi 
ministro na Nova 
Inglaterra no século 

XVII. Por ocasião da 
transferência de sua 
residência para outra 
cidade, ele notou: 
“Está faltando uma 
coisa aqui. Onde está 
o quarto de oração de 
minha casa pastoral?” 
Por conta da ausência 
do quarto de oração, 
ele sugeriu que ali 
começava a decadência 
dos Estados Unidos. Os 
verdadeiros pastores 
do povo de Deus sabem 
o que é agonizar na 
oração, pois sabem 
que a oração é o meio 
da graça pelo qual 
o Espírito visitará o 
ministério pastoral e a 
igreja.

Por causa da busca 
pelo Espírito, os 
ministros buscam a 
santidade em toda a 
sua vida. Podemos 
listar os requisitos 
bíblicos exigidos do 
pastor: não deve ser 
arrogante (Tt 1.7); não 
deve ser dado ao vinho 
(1 Tm 3.3; Tt 1.7);    
não deve ser violento 
(1 Tm 3.3; Tt 1.7); não 
deve ser irascível (Tt 
1.7); deve ser inimigo 
de contendas (1 Tm 
3.3); não deve ser novo 
convertido (1 Tm 3.6); 
deve ser irrepreensível 
(1 Tm 3.2; 5.7; 6.14; Tt 
1.6, 7), “despenseiro de 
Deus” (Tt 1.7), esposo de 
uma só mulher (1 Tm 
3.2; Tt 1.6), temperante 
(1 Tm 3.2, 11; Tt 2.2), 
sóbrio (1 Tm 3.2; Tt 
1.8; 2.2, 5), modesto           
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(1 Tm 3.2), hospitaleiro 
(1 Tm 3.2; Tt 1.8), apto 
para ensinar (1 Tm 
3.2; 2Tm 2.24), cordato      
(1 Tm 3.3; Tt 3.2), não 
avarento (1 Tm 3.3), 
não ganancioso (Tt 1.7), 
deve governar bem 
a própria casa (1 Tm 
3.4, 5, 12; Tt 1.6). Deve 
criar seus filhos com 
disciplina e respeito 
(1 Tm 3.4), tendo bom 
testemunho dos de fora 
(1 Tm 3.7), amigo do 
bem (Tt 1.8), justo 
(Tt 1.8), piedoso (Tt 1.8); 
deve exercer o domínio 
próprio (Tt 1.8) e ser 
apegado à Palavra 
(Tt 1.9). Todas essas 
características são 
ligadas ao caráter do 
ministro, descrevendo 
quem ele deve ser em 
sua vida privada e 
pública. Em resumo, 
pastores buscam ser 
precisos porque servem 
a um Deus preciso.

Diante disso, dia a 
dia o pastor deve se 
examinar, fazendo 
algumas perguntas 
sérias: como está 
sua vida de oração 
secreta? Ele busca 
comunhão com o 
Deus criador e todo-
poderoso, o Pai, o Filho 
e o Espírito Santo, que 
é comunhão eterna? 
Será que ele entende 
que deixar de orar o 
levará ao desastre? 
Ele coloca seu coração 
nas coisas eternas? É 
sua paixão glorificar 
a Deus, buscar a 

santidade e falar contra 
o pecado?

2. enfatizam a 
pregaçãO

A segunda pergunta 
e resposta do 
Breve Catecismo de 
Westminster diz: “Que 
regra Deus nos deu 
para nos dirigir na 
maneira de o glorificar 
e gozar? A Palavra de 
Deus, que se acha nas 
Escrituras do Velho e 
do Novo Testamento, é 
a única regra para nos 
dirigir na maneira de 
o glorificar e gozar”. 
Em outras palavras, 
os ministros cristãos, 
que entendem que a 
glória de Deus é o tema 
central de sua vida, 
creem que somente por 
meio das Escrituras 
conseguirão glorificar 
a Deus e se alegrar 
nele para sempre. As 
Escrituras se tornam 
a regra de fé (regula 
fidei) da devoção e 
da pregação cristã. O 
ministério pastoral 
é o serviço à Palavra 
de Deus (Verbi divini 
minister).

Por receberem 
com seriedade 
as Escrituras 
como a Palavra 
de Deus inspirada 
e autoritativa, os 
pregadores devem 
priorizar a pregação 
expositiva. Como 
Heinrich Bullinger 
falou de Ulrich 

Zwinglio, os servos 
da Palavra devem se 
recusar “a cortar em 
pequenos pedaços o 
evangelho do Senhor”. 
A pregação deve ser 
expositiva, isso é, deve 
expor com fidelidade 
a ideia central da 
passagem pregada. Mas 
essa pregação também 
deve ser sequencial, 
na medida em que o 
texto é sempre pregado 
em referência ao seu 
contexto imediato 
(o capítulo) e seu 
contexto mais amplo, 
que é o livro em que a 
passagem se encontra 
e o cânon bíblico como 
um todo. Por isso, os 
ministros cristãos 
devem pregar toda 
a Palavra de Deus, 
sequencialmente, pois 
sabem que somente o 
Espírito Santo, ligado à 
Palavra, pode salvar os 
pecadores.

Ligada à ênfase na 
pregação expositiva 
sequencial, os 
ministros devem ser 
pregadores doutrinais. 
Devem pregar “todo 
o conselho de Deus” 
(At 20.27) para o 
povo. O pregador não 
deve superestimar a 
condição espiritual da 
comunidade cristã. 
Ele deve sempre 
voltar às doutrinas 
cristãs mais básicas, o 
“cristianismo básico”, 
ou o “cristianismo 
puro e simples”: Deus 
o Pai, o Filho e o Santo 

Espírito; criação, 
queda, redenção e 
restauração; a oração 
e a devoção; a vida 
cristã e a lei moral; as 
principais narrativas 
e os principais 
personagens bíblicos. 
Ano após ano, ele deve 
voltar às questões 
mais simples da fé 
cristã. Mas, a partir 
daí, deve seguir para as 
doutrina do pecado e 
incapacidade humana, 
de Jesus Cristo, a 
ordem da salvação 
(ordo salutis) e as 
últimas coisas.
Os ministros também 
precisam se opor ao 
conceito de graça 
barata, porque esta não 
é a graça verdadeira. 
A graça barata não 
é a graça salvadora, 
é graça custosa, que 
Deus entregou seu 
único Filho para 
morrer por pecadores. 
E por isso, graça que 
exige a totalidade 
da vida dos que a 
recebem. Os servos da 
Palavra não diminuem 
as exigências do 
Evangelho ao pecador.

Os ministros da 
Palavra devem ser 
pregadores práticos, 
lidando com os casos 
de consciência. Eles 
devem aplicar as 
Escrituras àqueles que 
ainda estão em seus 
pecados, aos que estão 
lutando com alguma 
doença ou passando 
pela noite escura da 
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alma, aos que estão 
em dúvidas, e assim 
por diante. Como um 
puritano disse certa 
vez: “O pregador que 
é o seu melhor amigo 
é aquele que vai dizer 
mais verdades sobre 
você mesmo”.

Os ministros da 
Palavra devem ser 
evangelistas. Culto 
após culto, a audiência 
que se reúne para 
ouvir a Palavra deve 
ser chamada a se 
converter de seus 
pecados, a buscar no 
Espírito Santo a fé e 
o arrependimento, 
obedecendo em 
humildade a Cristo 
Jesus. Essa ênfase 
evangelística deve 
estar presente nas 
conversas particulares 
e no trato pessoal do 
pastor.

A prática da pregação 
de Martinho Lutero 
e de seus amigos em 
Wittenberg é uma 
boa ilustração da 

centralidade da Palavra 
no ministério cristão. 
Na Igreja do Castelo, no 
domingo, às 5h, ele e 
seus amigos pregavam 
nas Epístolas Paulinas; 
ainda no domingo, 
às 9h, pregação nos 
Evangelhos Sinópticos; 
e no domingo à tarde, 
pregação baseada nos 
temas do Catecismo 
Menor; nas segundas 
e terças, pregação nos 
temas do Catecismo 
Menor; na quarta, 
pregação no Evangelho 
de Mateus; na quinta 
e na sexta, pregação 
nas Epístolas Gerais; 
e no sábado, pregação 
no Evangelho de João. 
Aqui temos um bom 
modelo de pregação 
numa congregação, 
onde estilos literários 
bíblicos diferentes são 
bem combinados na 
pregação e unidos com 
aulas catequéticas. Por 
isso, podia se afirmar 
de Lutero que ele 
pregava ensinando e 
ensinava pregando. 
Em outras palavras, o 

ministro cristão será 
um “pastor ensinador” 
(cf. Efésios 4.11).

O que Richard Baxter 
escreveu sobre a 
pregação afirma a 
solenidade e seriedade 
da pregação da Palavra, 
que é requerida de 
todo ministro cristão: 
“Não é coisa pequena 
ficar em pé diante de 
uma congregação e 
dirigir uma mensagem 
de salvação ou 
condenação, como 
sendo do Deus vivo, 
no nome do nosso 
redentor. Não é coisa 
fácil falar tão claro, 
que um ignorante 
nos possa entender; 
e tão seriamente que 
os corações mais 
desfalecidos nos 
possam sentir; e tão 
convincentemente que 
críticos contraditórios 
possam ser 
silenciados”.

3. sãO dOutrinas

Voltamo-nos agora 
ao conteúdo da 
pregação. Comecemos 
resumindo a convicção 
do apóstolo Paulo sobre 
a tarefa dos “pastores 
ensinadores”. Segundo 
Paulo, Deus ordena 
que os ministros 
encarem com seriedade 
a preservação e 
ensino das doutrinas 
cristãs. As palavras do 
apóstolo: “Guardando 
o mistério da fé numa 
consciência pura” 

(1 Tm 3.9); “Procura 
apresentar-te diante de 
Deus aprovado, como 
obreiro que não tem 
de que se envergonhar, 
que maneja bem a 
palavra da verdade” 
(2 Tm 2.15); “Retendo 
firme a palavra fiel, 
que é conforme a 
doutrina, para que seja 
poderoso, tanto para 
exortar na sã doutrina 
como para convencer 
os contradizentes” 
(Tt 1.9); “Tu, porém, 
fala o que convém à sã 
doutrina” (2.1).

Por isso, precisamos 
considerar o devido 
lugar da doutrina 
na estrutura bíblica. 
Aprendemos nas 
Escrituras que 
nosso entendimento 
doutrinário guia todas 
as esferas de nossa 
vida. Um rápido estudo 
das epístolas escritas 
pelos apóstolos Paulo 
e Pedro ilustram o 
relacionamento entre 
a doutrina cristã e 
a prática cristã ou 
entre aquilo que se 
deve crer e como se 
deve viver (credenda e 
agenda). Por exemplo, 
em Romanos, temos 
exposição doutrinal 
nos capítulos 1 a 11, 
e exposição prática 
nos capítulos 12 a 16. 
Em Efésios, temos 
exposição doutrinal 
nos capítulos 1 a 3 e 
exposição prática nos 
capítulos 4 a 6. Em 
Gálatas, temos uma 

A graça barata não 
é a graça salvadora, 
é graça custosa, 
que Deus entregou 
seu único Filho. 
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variante ligeiramente 
diferente: testemunho 
nos capítulos 1 e 2; 
exposição doutrinal 
nos capítulos 3 e 4; e 
exposição prática nos 
capítulos 5 e 6. Ainda 
que essa divisão não 
seja absoluta, já que 
Paulo entremeia sua 
exposição doutrinal 
com várias aplicações 
práticas, essa divisão 
tem sido percebida 
pelos principais 
estudiosos das 
epístolas paulinas. No 
caso dos escritos de 
Pedro, só temos uma 
mudança de estrutura, 
não de forma. Como 
se percebe em 1 Pedro, 
vemos uma exposição 
prática na primeira 
parte (por exemplo, 
1 Pedro 1.1-12; cf. 
1.13-25), seguida das 
razões doutrinais de 

tal prática. No que se 
refere ao evangelho 
de João, como já 
se brincou, o tema 
é dado no prólogo 
teológico de João 
1.1-14 – e tudo o mais 
seria nota de rodapé, 
no sentido de ser um 
desdobramento das 
declarações trinitárias 
afirmadas naquele 
texto. Mais uma vez, 
os ministros cristãos 
estão comprometidos a 
pensar teologicamente, 
já que lidarão com 
dramas que demandam 
respostas teológicas. 
O evangelho de 
Mateus é estruturado 
em torno de cinco 
grandes discursos 
de Jesus, que 
formam o eixo pelo 
qual as narrativas 
são desdobradas. 
Na verdade, essa 

estrutura é baseada 
no Antigo Testamento, 
na medida em que as 
narrativas históricas 
são desdobramentos 
e ilustrações das 
bênçãos e maldições 
pactuais, reveladas 
e expandidas no 
Pentateuco; as 
profecias são as 
pregações dessas 
bênçãos e maldições 
pactuais ao povo da 
aliança; e os livros 
poéticos são aplicações 
concretas e celebração 
das bênçãos e 
maldições pactuais.

O que William 
Perkins escreveu 
permanece, ainda hoje, 
como o resumo do 
conteúdo da pregação 
evangélica: “Pregar a 
Cristo, em Cristo, para 
a glória de Cristo”.

Por tudo isso, os 
pastores devem 
estudar com afinco 
a teologia cristã, 
em interação com 
o passado, mas 
tentando entender o 
presente. Eles também 
precisam se atualizar 
constantemente. E, 
a partir do estudo 
da teologia cristã, 
os ministros devem 
construir pontes com 
as várias vocações 
e relacionamentos 
representadas na 
igreja, testemunhando 
aos fiéis a força 
motivadora e 
impulsora da teologia 
cristã em nossas 
relações com as várias 
esferas da criação. 
O esforço nesse 
campo trará grandes 
recompensas, não 
apenas à igreja onde 

REFLEXÃO
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tal ministro serve, 
mas especialmente ao 
próprio ministro.
Aqui cabe uma palavra 
de alerta: ainda que a 
doutrina cristã seja o 
conteúdo da pregação, 
essa é determinada 
pelo texto bíblico. 
A pregação bíblica 
é exposição bíblica. 
As doutrinas cristãs 
funcionam como sinais 
que guiarão a pregação 
cristã. O papel do 
pregador não é expor a 
dogmática no púlpito, 
mas usá-la como guia 
na interpretação e 
pregação da Palavra à 
comunidade cristã.

De outro lado, o alvo 
do esforço teológico 
é a glória de Deus. 
A teologia cristã 
deve ser estudada e 
meditada como ato 
de culto. Como G. C. 
Berkouwer afirmou, 
“todos os grandes 
teólogos começam e 
terminam a sua obra 
com uma doxologia!”. 
Aqueles familiarizados 
com a literatura 
cristã poderão 
ver esse princípio 
exemplificado nas 
obras de Irineu, 
Atanásio, Agostinho, 
Anselmo, Lutero, 
João Calvino, Richard 
Baxter, Jonathan 
Edwards e Dietrich 
Bonhoeffer. O esforço 
teológico não é um fim 
em si mesmo; a Deus 
deve ser dada a glória 
em tal serviço à igreja.

Até mesmo a oração, 
a atitude mais básica 
do cristão, é guiada 
por nossas crenças 
doutrinais. Podemos 
ilustrar isso com a 
famosa oração de 
Anselmo de Canterbury, 
que orou assim: “Não 
pretendo, Senhor, 
penetrar em tuas 
profundezas, pois de 
maneira alguma posso 
comparar meu intelecto 
com o teu; mas desejo 
compreender, até certo 
ponto, tua vontade, que 
meu coração aceita e 
ama. Pois não busco 
compreender para 
que possa crer, mas 
aceito para que possa 
compreender”. Por tudo 
isso, devemos lembrar-
nos de que, segundo 
Lutero, “não existe 
cristianismo onde não 
há afirmações”.

4. eles pastOreiam 
OutrOs cristãOs

4.1 Os ministros 
cristãos precisam ter 
uma visão exaltada do 
ministério pastoral. 
Eles precisam ter em 
mente que a igreja 
pertence a Deus, 
a mais ninguém. 
Consequentemente, 
devem trabalhar 
muito sério nela. Seu 
papel é, na força do 
Espírito, no processo 
de ajuntar os eleitos, 
alimentar as ovelhas 
e expulsar os lobos do 
meio do rebanho. Isso 
se dá pela pregação 

da Palavra, pela 
administração correta 
dos sacramentos e 
pelo cuidado pastoral 
– tarefas que têm 
definido o ministério 
pastoral durante os 
séculos.

A seriedade do 
serviço ao povo de 
Deus pode ser ilustrada 
na carta que um idoso 
pastor puritano, John 
Brown, escreveu a 
um de seus alunos, 
recém-ordenado, e que 
servia numa pequena 
congregação: “Eu 
conheço a vaidade do 
seu coração e uma das 
coisas que vai atingi-
lo profundamente é 
que a congregação, 
que lhe foi confiada, 
é muito pequena, 
principalmente quando 
você a compara às 
congregações de seus 
irmãos ao seu redor. 
Mas sinta-se seguro 
em uma palavra vinda 
de um homem já idoso 
e experimentado. 
Quando estiver perante 
Cristo, prestando conta 
dessa congregação que 
recebeu, lá no trono 
de julgamento, você 
saberá que recebeu o 
suficiente”.

Seguindo o ensino 
das Escrituras, os 
ministros cristãos 
nunca trabalham 
sozinhos na igreja 
local. De acordo com 
o testemunho bíblico, 
as igrejas locais 

são dirigidas por 
uma pluralidade de 
presbíteros (At 14.23; 
16.4; 20.17; 21.18; 
Tt 1.5; Tg 5.14). E, 
segundo a Bíblia, esses 
presbíteros servem em 
paridade, não havendo 
uma hierarquia nessa 
classe, no serviço numa 
igreja local. O papel 
desses presbíteros é 
administrar a igreja, 
assim como pregar e 
ensinar fielmente a 
Palavra.

Diferentemente dos 
modelos de crescimento 
das igrejas, tão em 
voga em nossa época, 
o testemunho da 
Escritura enfatiza que 
o papel dos ministros 
cristãos é equipar o 
povo de Deus para 
que este glorifique 
a Deus na criação, 
cumprindo os mandatos 
criacionais. Em outras 
palavras, não é papel 
do ministro estimular 
em sua comunidade 
uma mentalidade 
de fortaleza, em 
oposição radical à 
criação, ou estimular 
uma mentalidade de 
mosteiro, onde os 
cristãos são instados 
a suportarem sua 
vida na criação e 
encontrarem realização 
apenas dentro da 
esfera eclesiástica. 
Longe disso, a tarefa 
pastoral é enviar os 
cristãos à criação, como 
agentes da antecipação 
escatológica da 
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restauração de toda a 
criação. 

Nesse sentido, as únicas 
pessoas chamadas a 
encontrar realização 
no serviço eclesiástico 
são justamente aqueles 
chamados ao ministério 
da Palavra e dos 
sacramentos. A tarefa 
dos outros cristãos, 
equipada e pastoreada 
por esses, é glorificar a 
Deus lá fora, na criação, 
encontrando realização 
pessoal e profissional 
em sua vocação secular.

Os pastores mais 
experientes treinam 
os novos pastores. Os 
seminários teológicos 
protestantes, como 
os conhecemos hoje, 
somente foram 
instituídos há 
cerca de 200 anos. 
A forma antiga de 
preparo ministerial 
era simplesmente 
levar o estudante do 
ministério a trabalhar 
sob responsabilidade 
de ministros mais 
experientes. Seminários 
– pelo menos os 
ortodoxos e saudáveis 
– oferecem conteúdo 

teológico e rigor 
acadêmico, não mais do 
que isso. Deus concede 
pastores à igreja não 
por meio de seminários, 
mas por meio do 
testemunho e ajuda de 
outros pastores mais 
experientes e fiéis no 
serviço às igrejas.

Em suas visitas, os 
ministros cristãos 
precisam redescobrir 
a catequese. Esse é o 
modelo por excelência 
para guiar as conversas 
na visitação pastoral 
e aprofundar os temas 
básicos da pregação 
dominical. Desde que 
a catequese entrou em 
declínio nas igrejas 
protestantes, por volta 
do fim do século XVII, 
a igreja cristã não 
conseguiu encontrar 
nenhum outro modelo 
tão eficaz para moldar 
a congregação de 
acordo com os ensinos 
principais da fé cristã. 
Então, podemos e 
devemos redescobrir a 
visitação catequética, 
mesmo em contextos 
urbanos, de grande 
mobilidade e distinções 
sociais.

Os ministros da 
Palavra, em suas 
visitas, devem 
servir como pastores 
e teólogos. Como 
exemplo, podemos 
estudar a vida de 
William Perkins e Karl 
Barth. Ambos foram 
grandes teólogos no 
tempo em que viveram; 
ambos lecionaram em 
grandes universidades; 
e ambos pregavam 
semanalmente nos 
presídios das cidades 
onde viviam. Em suma: 
devoção, pregação, 
ênfase doutrinal e 
cuidado pastoral devem 
ser mantidos juntos 
num ministério que 
almeja ser serviço 
cristão, de fato, à igreja 
de Deus.

Podemos concluir com 
duas histórias, que 
ilustram os conceitos 
apresentados: 

Em 1727, Jonathan 
Edwards, que se 
tornaria o maior 
teólogo nascido nos 
Estados Unidos, foi 
ordenado ao pastorado. 
Ele nos conta o que 
escreveu em sua 
ordenação: “Dediquei-
me solenemente a 
Deus e o fiz por escrito, 
entregando a mim 
mesmo e tudo que me 
pertencia ao Senhor, 
para não ser mais meu 
em qualquer sentido, 
para não me comportar 
como quem tivesse 
direitos de forma 
alguma… travando, 

assim, uma batalha 
com o mundo, a carne 
e Satanás até o fim da 
vida”.

Sob o reinado de Maria 
Tudor, a sanguinária, 
muitos ministros 
e bispos foram 
queimados na estaca, 
a ponto de isso ter se 
tornado um evento 
comum. Charles 
Spurgeon relatou a 
seguinte história aos 
alunos de sua Escola 
de Pastores: durante 
o reinado de Maria, 
um homem notou 
um grande número 
de pessoas viajando, 
logo ao amanhecer, 
na estrada de 
Smithfield, um lugar 
geralmente usado 
para as execuções. 
Ficou imaginando o 
que traria tão grande 
número de pessoas 
à rua, fora de suas 
casas, àquela hora do 
dia. Então perguntou 
a um homem que 
passava: “Para onde 
vocês estão indo?”. 
Ao que respondeu o 
homem: “Estamos 
indo a Smithfield, para 
ver o nosso pastor 
ser queimado”. Então 
lhes disse: “Por que 
desejam ver tal coisa? 
Que proveito isso lhes 
trará?”. Responderam: 
“Vamos ver o nosso 
pastor ser queimado 
para aprendermos o 
caminho”. ▣

Artigo extraído, com permissão, 
da revista Liderança Hoje, 

outubro 2014

REFLEXÃO

“Pregar a Cristo, em 
Cristo, para a glória 
de Cristo”. William 

Perkins
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