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fortes tendências 
individualistas que 
começaram a invadir 
a Europa nos séculos 
XVII e XVIII, e 
predominantes no 
XIX. De acordo com 
essas tendências, 
o elemento 
importante em todas 
as considerações 
religiosas, morais, 
políticas ou 
econômicas é o 
indivíduo. 

Economicamente, o 
indivíduo que possui 
os recursos tem 
absoluta liberdade 
para usá-los como 
quiser, mesmo à 
custa de outrem. Na 
política, o importante 
era existir uma 
sociedade em que 
todos pudessem fazer 
o que mais gostassem. 

Algo semelhante 
aconteceu na 
moral. No campo da 
religião, esse mesmo 
individualismo levou 
a uma espécie de 
religiosidade na qual 
o importante é a 
minha fé e a minha 
salvação, e o principal 
papel da igreja ou 
comunidade de fé é 
apoiar a minha fé e a 
minha salvação.
Nessa perspectiva, 
Lutero nos foi 
apresentado como um 
solitário campeão, 

que naquele dia 31 de 
outubro, se atreveu 
a desafiar os poderes 
religiosos e políticos. 
O protestantismo era 
então defensor das 
liberdades individuais. 

Lembro-me de como 
usamos isso quando eu 
era jovem e estávamos 
em constante 
controvérsia com o 
catolicismo. Insistimos 
em que estávamos 
propondo a liberdade 
de pensamento 
individual, de culto, 
de reunião, de opinião, 
livre exame das 
Escrituras e outras 
coisas semelhantes. 
Tudo isso era verdade, 
e não há dúvida de 
que, desde a chegada 
do protestantismo na 
América, a proposta foi 
defender todas essas 
liberdades. O que não 
é verdade, embora seja 
difícil de reconhecer, 
é que a maioria 
dos reformadores 
não defendia tais 
liberdades. 

Nós devemos 
reconhecer que a 
compreensão de 
Lutero e da Reforma 
que chegou até nós 
por meio do filtro 
individualista não é 
a verdade completa 
e nós também 
somos obrigados a 
reconhecer essas 

À primeira vista, a 
questão da Reforma 
como paradigma de 
mudança social não 
é difícil de abordar. 
Muito tem sido escrito 
sobre o impacto da 
Reforma na sociedade 
da época, levando-a a 
uma reestruturação. 
Há uma certa 
medida de verdade 
nisso. Certamente, 
a Reforma limitava 
não apenas o poder do 
papado, mas também o 
de muitos reis e nobres 
– mas não em todos os 
casos. 

A longo prazo, as 
consequências da 
Reforma foram 
enormes. Entre outras 
coisas, a Holanda 
tornou-se independente 
da Espanha, e o rei 
da Inglaterra foi 
decapitado. 

Bem conhecida é a 
tese segundo a qual 
o calvinismo foi um 
fator importante 
no surgimento do 
capitalismo. E é 
absolutamente 
verdade que muitas 
das constituições 
modernas, com ênfase 
no equilíbrio de 
poderes, executivo, 
legislativo e judiciário, 
mas seja distribuído 
entre todos eles, é um 
reflexo do princípio 
calvinista segundo o 

qual há uma profunda 
perversidade em todos 
os seres humanos, 
de modo que, se uma 
pessoa ou um grupo 
detiver poder absoluto, 
abusará dele.

Mas antes de nos 
apressarmos demais 
para nos glorificarmos 
das consequências da 
Reforma, devemos 
lembrar de que nem 
todas são cor-de-   
-rosa. O desempenho 
de Lutero no caso 
da rebelião dos 
camponeses, é bem 
conhecido e não 
muito louvável. A 
Genebra de Calvino 
chegou a um nível de 
intransigência que 
um famoso tradutor 
da Bíblia para o 
castelhano, por fim 
decidiu partir de lá e 
declarar que Genebra 
se tornara em uma 
nova Roma. No século 
seguinte, a oposição 
entre protestantes e 
católicos levou a uma 
guerra que durou 
30 anos e envolveu 
praticamente todo o 
continente, a guerra 
mais sangrenta que a 
Europa já viu.

E a tudo isso temos 
que acrescentar: 
Lutero, Calvino e 
outros reformadores 
conhecidos realmente 
vêm a nós com 
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liberdades individuais 
que são tão valiosas 
frequentemente 
ainda são utilizadas 
para oprimir os 
pobres, explorar 
os trabalhadores 
e desapropriar os 
camponeses. 

Logo, se estamos 
falando da Reforma 
como paradigma da 
mudança social hoje, 
temos de refinar nosso 
estudo. Precisamos 
revisitar esse período 
e seus líderes para 
melhor compreendê-
-los, e de uma forma 
que não se deixe 
influenciar pelo 
individualismo que até 
recentemente dominou 

a interpretação 
da Reforma e dos 
reformadores. 

Naturalmente, a 
nova interpretação 
necessária na América 
deste século não é 
algo que possamos 
descrever aqui em 
poucas palavras. 
Então, darei uma 
grande ênfase aos 
reformadores e para 
entender melhor 
como uma nova 
compreensão pode ser 
um paradigma para 
a mudança social na 
América, e como os 
acontecimentos do 
passado e as condições 
que ainda persistem, 
podem nos levar a uma 

O sacerdócio 
universal não 
significa apenas ou 
primariamente que 
todos são sacerdotes 
de si  mesmos, mas 
sim que somos 
todos sacerdotes 
para todos. 

nova compreensão 
da mudança social 
e sua relação com o 
evangelho. 

Especificamente, 
o que proponho é 
que voltemos ao 
assunto do sacerdócio 
universal dos cristãos 
e o examinemos mais 
profundamente. Todos 
nós sabemos que 
uma das principais 
ênfases da Reforma 
foi o sacerdócio 
universal dos cristãos. 
Sabemos disso não 
apenas porque nos 
contaram e estudamos, 
mas também porque 
durante muito tempo 
tem sido um assunto 
frequentemente 

usado em polêmicas 
evangélicas contra os 
católicos. 

Lembro-me das vezes 
em que, quando 
jovem, ficava feliz 
por encontrar um 
padre para discutir e 
mostrar a ele que não 
precisava dele para 
alcançar Deus. Lembro-
-me também de como, 
naqueles mesmos dias, 
em minhas tentativas 
de evangelizar meus 
colegas dizia-lhes que 
não era necessário 
se achegar até nós 
sacerdotes para 
encontrar Deus, e que 
cada um era sacerdote 
a si mesmo e poderia 
diretamente ir ao 

IGREJA
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trono do Altíssimo. Em 
meio a uma sociedade 
com fortes tendências 
anticlericais, que 
o argumento era 
poderoso. 

Agora muitos anos 
se passaram, e eu 
percebi que nessas 
discussões eu mesmo 
não tinha entendido 
o que era sacerdócio 
universal dos cristãos. 
Lendo cuidadosamente 
Lutero, Calvino e os 
outros reformadores, 
vejo primeiro que 
o que eles estavam 
fazendo era retornar 
ao que poderia ser 
visto na literatura 
cristã mais antiga. E 
vejo também que o 
sacerdócio universal 
dos cristãos tem 
dimensões que eu não 
suspeitava até então, 
mas importantes, 
tanto para a vida da 
Igreja e sua relação 
com o mundo ao seu 
redor, como para a 
mudança social que 
buscamos. 

Em suma, na época eu 
entedia o sacerdócio 
universal por ninguém 
necessitar de outro 
sacerdote, uma 
vez que já era seu 
próprio sacerdote. 
Esse pode ter sido um 
ponto controverso 
em nossos conflitos 
com o catolicismo 

romano, mas não está 
certo – ou melhor,  
está correto, mas 
não é tudo o que o 
sacerdócio universal 
dos cristãos significa. 
O sacerdócio universal 
não significa apenas 
ou primariamente que 
todos são sacerdotes 
de si mesmos, mas 
sim que somos todos 
sacerdotes para todos. 

A diferença entre esses 
dois entendimentos 
é fundamental. O 
primeiro, aquele 
que aprendi quando 
jovem, trazia a marca 
do individualismo 
que tomou conta da 
cultura ocidental, 
particularmente no 
século XIX, e cuja 
herança ainda pesa 
sobre nós. Se cada 
um é seu próprio 
sacerdote, isso 
significa que não 
precisamos de outros. 
Não é apenas do 
sacerdote ordenado 
que não precisamos 
mais, mas não 
precisamos do irmão 
que está ao nosso lado. 

A igreja, em vez de ser 
um Corpo cuja cabeça 
é Jesus Cristo e que, 
para participar na vida 
da cabeça, é preciso 
estar enxertado 
no corpo que é um 
conglomerado de 
indivíduos, cada 

um deles vindo 
diretamente a Deus 
sem necessidade de 
outros. É por isso 
que muitas vezes 
ouvimos alguém dizer: 
“Sou cristão à minha 
maneira, não preciso 
da igreja”. É por isso 
que há cristãos que 
mudam de igreja como 
mudam de camisa, 
porque não gostaram 
do que a irmã Fulana 
disse, ou porque 
aquele outro pastor 
prega melhor, ou 
porque nessa outra 
igreja eu gosto mais 
de música, ou seja o 
que for. 

É por isso que muitas 
igrejas estão divididas, 
porque alguns 
preferem um tipo de 
culto, mas esquecem 
que, quando estamos 
juntos, não estamos 
adorando apenas 
para nós mesmos, 
mas também para os 
outros. Se toca uma 
música que eu não 
gosto, mas que ajuda 
meu irmão ou irmã 
a expressar a sua 
experiência com Deus, 
tenho que valorizar, 
não porque seja boa 
ou ruim, mas porque 
esse irmão ou irmã 
faz parte do corpo 
de Cristo ao qual eu 
também pertenço. O 
culto não é apenas 
a minha adoração, 

mas a adoração de 
todo o Corpo nas 
suas diversas formas. 
Se claramente 
entendemos que o 
sacerdócio universal 
dos cristãos não é 
privado e individual, 
mas comunitário, os 
cristãos que preferem 
outra música vão 
se alegrar comigo 
na minha música, 
embora esteticamente 
não gostem; e eu me 
regozijarei com eles e 
por eles. 

O individualismo nos 
leva a pensar que a 
igreja é um assunto 
um tanto supérfluo, 
um tipo de ajuda para 
a fé, que os líderes da 
igreja muitas vezes se 
deixam levar por um 
espírito de competição, 
tentando assegurar 
que nosso coro é 
melhor que os outros, 
que nosso culto tem 
mais aparência de um 
programa de televisão 
bem coordenado, e que 
todos saem felizes. O 
sacerdócio universal 
dos cristãos, contudo, 
não significa que 
cada um é seu próprio 
pastor, mas sim que 
cada um é sacerdote 
para todos e que juntos 
somos sacerdotes para 
o mundo – mesmo 
para o mundo que não 
acredita, nem ora, nem 
mesmo busca a Deus. 
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Quando compreendido, 
o sacerdócio 
universal, em vez de 
se desintegrar a si 
próprio à sua maneira 
para com Deus, nos 
une em um ministério 
comum em que nos 
aproximamos de Deus, 
não como sacerdotes 
individuais, mas como 
um povo sacerdotal. 
Nosso sacerdócio 
não consiste em uma 
linha privada para se 
comunicar com Deus 
sem precisar de mais 
ninguém, mas em uma 
rede na qual contamos 
com todos os outros 
como sacerdotes 
para cada um e na 
qual cada um é um 
sacerdote para todos 
os outros.

Há um certo 
paralelismo entre 
esses dois modos de 
entender o sacerdócio 
universal dos cristãos 
e a maneira pela qual 
grandes desastres 
revelam duas maneiras 
de compreender nosso 
lugar na comunidade. 
Por um lado, há 
casos tristes de 
acumulação, pessoas 
que só se preocupam 
consigo mesmas e 
que expõem as tristes 
consequências do 
individualismo que 
nos domina. Mas, por 
outro lado, há aqueles 
que partilham o que 

têm, que ajudam 
com as necessidades 
mais simples e 
básicas para a 
superação de tragédias 
comunitárias, 
pois entendem a 
necessidade de ações 
comunitárias. A 
primeira ilustra o 
perigo do sacerdócio 
universal quando é 
entendido apenas 
no sentido de que 
cada um de nós tem 
acesso direto a Deus. 
O último ilustra a 
beleza do sacerdócio 
universal no sentido 
de que todos somos 
sacerdotes para todos 
os demais.

Isso significa 
que, afirmando o 
sacerdócio universal 
dos cristãos, não 
estamos apenas 
derrubando a 
hierarquia que afirma 
que só podemos 
alcançar Deus através 
dela, mas também 
elevando toda a igreja 
ao nível sacerdotal.

Por outro lado, 
embora Lutero tenha 
certamente usado o 
tema do sacerdócio 
universal para 
desfazer o que ele 
chamou de “o cativeiro 
babilônico da igreja”, 
temos que afirmar 
que esse sacerdócio 
não é invenção de 

Lutero, mas tem 
profundas raízes nas 
Escrituras e na mais 
antiga tradição cristã. 
Além disso, a ideia do 
sacerdócio universal 
dos cristãos era vista 
na antiga igreja como 
o cumprimento da 
promessa feita uma 
vez a Israel, quando 
Deus disse: “Vocês 
serão para mim um 
reino de sacerdotes 
e uma nação santa” 
(Êxodo 19.6).

Bem conhecidas 
são as palavras de 
1Pedro, que afirma 
que somos “sacerdócio 
real,  nação santa” 
(1Pe 2.9). No início 
de Apocalipse, João 
declara que Jesus 
Cristo é “o soberano 
dos reis da terra”, é 
também aquele que 
“nos constituiu reino e 
sacerdotes para servir 
a seu Deus e Pai” (Ap 
1.5-6). Mais tarde, no 
mesmo livro, João nos 
apresenta um hino 
que inclui as palavras 
“Tu os constituíste 
reino e sacerdotes 
para o nosso Deus, e 
eles reinarão sobre 
a terra” (Ap 5.10). E 
quase no final, João 
refere-se àqueles que 
“serão sacerdotes 
de Deus e de Cristo 
e reinarão com ele 
durante mil anos” 
(Ap 20.6).

Sem nos deixar levar 
pelas fascinantes 
questões relacionadas 
à interpretação do 
Apocalipse, podemos 
pelo menos notar 
que em todas essas 
passagens, tanto do 
Apocalipse como da 
Epístola de Pedro, 
a afirmação sobre o 
sacerdócio dos cristãos 
acompanha a ideia 
paralela de que eles 
são ou serão reis ou, 
como diz Pedro, um 
“sacerdócio real”.

É apropriado fazer 
uma pausa aqui 
para salientar que 
as palavras do 
Novo Testamento 
que acabei de citar 
estão intimamente 
relacionadas com 
o que sabemos 
sobre a adoração na 
igreja primitiva. Os 
documentos mais 
antigos que temos 
sobre o batismo 
confirmam o que 
lemos nas passagens 
que acabei de citar. 

A partir desses 
documentos antigos, 
sabemos que, quando 
um gentio pediu 
o batismo, passou 
por um processo de 
aprendizado de dois 
ou mais anos. Quando 
ele foi finalmente 
batizado, recebeu 
um manto branco e 

IGREJA
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ungido com óleo após 
o cerimonial. Vestiu-se 
de branco como sinal 
de vitória, porque 
nos tempos antigos o 
branco não significava 
pureza, mas vitória. 

E foi ungido porque no 
antigo Israel ungiram-
-se reis e sacerdotes, e 
agora a pessoa recém- 
-batizada passa a fazer 
parte do sacerdócio 
real, a igreja.

O batismo não é apenas 
um sinal de morte 
para a vida antiga e 
ressurreição para o 
novo, mas também 
um sinal de que somos 
enxertados no corpo 
santo cuja cabeça é 

Jesus Cristo. E isso 
está intimamente 
relacionado com o 
sacerdócio universal, 
porque o que acontece 
no batismo é que, por 
meio do Espírito Santo, 
o Sumo Sacerdote, o 
próprio Jesus Cristo, 
nos une ao seu corpo. 
Somos sacerdotes 
porque somos 
membros do corpo 
do Sumo Sacerdote. 
Na realidade, não 
há outro sacerdote 
além dele, e nosso 
sacerdócio é válido 
porque, em virtude 
de nosso batismo, 
somos parte deste 
corpo cuja cabeça é o 
único e soberano Sumo 
Sacerdote.

Para celebrar essa 
unção, os neófitos 
são levados para 
celebrar a ceia ou 
comunhão do Senhor. 
(É preciso esclarecer 
que o culto da igreja 
primitiva consistia 
em duas partes 
claramente definidas. 
A primeira, o “serviço 
da Palavra”, com hinos, 
orações e explicação 
das Escrituras. Depois 
seguia o “serviço de 
mesa”). Os recém-
batizados com suas 
vestes brancas, e 
agora com o selo da 
unção sacerdotal, 
pela primeira vez 
faziam parte desse 
serviço de comunhão, 
o “serviço da mesa” e 

antes participavam de 
uma oração especial 
dedicada à intercessão e 
comumente conhecida 
como a “oração dos fiéis” 
também pela primeira 
vez. Naturalmente, 
o neófito participara 
muitas vezes antes da 
oração no serviço da 
Palavra. Mas esta foi 
uma oração especial da 
qual ele agora participa 
como membro daquele 
corpo sacerdotal que é a 
igreja.

A oração era pelos 
presentes, pelo 
restante da igreja local, 
pela igreja universal 
e pelo mundo 
inteiro. Os recém-
-batizados haviam 

O batismo não é 

apenas um sinal de 

morte para a vida 

antiga e ressurreição 

para a nova, mas é 

também um sinal de 

que somos enxertados 

no corpo santo cuja 

cabeça é Jesus Cristo. 
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se tornado parte 
daquele sacerdócio 
real, daquele povo 
sacerdotal que é a 
igreja e, como parte 
desse sacerdócio, 
agora elevavam suas 
orações ao trono 
celestial. implorando 
tanto pela Igreja como 
pelo mundo. Essa é a 
verdadeira natureza 
de um povo sacerdotal, 
de uma igreja que 
realmente acredita 
em seu sacerdócio 
universal.

É importante notar 
que essa compreensão 
– como toda boa 
doutrina teológica 
– tinha dimensões 
radicais. A pessoa 

recém-batizada, 
talvez uma escrava, 
talvez uma mulher 
humilhada pelo 
poder de seu marido, 
tinha agora tal poder 
que nem o próprio 
imperador alcançava. 
Tinha o poder de 
clamar ao Rei de toda 
a criação não apenas 
por si mesmo, mas 
também por aquele 
pequeno rei que se 
chamava senhor do 
império. Certamente, 
os cristãos não 
concordavam 
com tudo o que os 
imperadores faziam 
ou decretavam, nem 
mesmo com a maioria 
das coisas, mesmo 
assim eles oravam por 

eles, para que Deus os 
dirigisse e sustentasse. 

E não devemos 
esquecer que a ideia do 
sacerdócio estava ligada 
à ideia de realeza. 
Aquele escravo e aquela 
mulher tinham sido 
ungidos como eram 
anteriormente ungidos 
reis e sacerdotes, e é 
por isso que eles agora 
eram um sacerdócio 
real. Talvez sua nova 
realeza ainda não tenha 
sido vista. Mas não 
devemos esquecer que 
até mesmo o próprio 
rei Davi, quando foi 
ungido por Samuel, 
não era aquilo para o 
que havia sido ungido. 
É por isso que se fala 

no Apocalipse de um 
sacerdócio atual e de 
um reino vindouro: 
“Você nos fez um reino 
e sacerdotes para 
o nosso Deus e nós 
reinaremos na terra”. 
Em outras palavras, nós 
já somos sacerdotes, 
e pela mesma unção 
que nos faz sacerdotes, 
seremos reis.

E isso também é 
baseado no fato de 
pertencermos a um 
corpo cuja cabeça é 
Jesus Cristo, que está 
assentado à destra de 
Deus. Porque nossa 
cabeça foi levantada 
dos mortos, e porque 
somos parte de seu 
corpo, sabemos que 

IGREJA

 Mas, como Davi, 

sabemos que o 

Senhor que nos 

chamou e ungiu não 

só nos fez sacerdotes, 

mas cumprirá sua 

promessa de nos 

tornar sacerdotes 

reais.
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nem a morte tem poder 
sobre nós. E porque 
nossa cabeça subiu aos 
céus e está sentada à 
direita do Pai, sabemos 
que estamos destinados 
a sentar com ele ao 
lado do grande trono 
celestial.

Um pobre pescador, 
aquele escravo 
miserável, aquela 
mulher que vem à 
igreja com as marcas 
do abuso físico que 
sofre, são todos 
da realeza! Talvez 
estejamos em uma 
condição como a de 
Davi quando Saul 
ainda governava. Mas, 
como Davi, sabemos 
que o Senhor que nos 
chamou e ungiu; não 
só nos fez sacerdotes, 
mas cumprirá sua 
promessa de nos 
tornar um sacerdócio 
real. Mais uma vez, 
aqueles cristãos 
poderiam dizer: “Você 
fez de nós um reino 
e sacerdotes para o 
nosso Deus, e nós 
reinaremos na terra”. 
Ou, como o apóstolo 
Paulo diria, “sua 
vida está escondida 
com Cristo em Deus. 
Quando Cristo, sua 
vida, aparecer, então 
você também será 
manifestado com ele 
em glória “.
Se nos voltarmos 
então para Lutero 

e para a Reforma 
Protestante, podemos 
ver como a maneira 
pela qual este 
sacerdócio universal 
dos cristãos foi 
entendido era uma 
expressão, por um 
lado, do caráter 
libertador desse 
movimento. Mas, ao 
mesmo tempo e por 
outro lado, vemos 
que, ao não enfatizar 
da mesma forma que 
era um sacerdócio 
real, os reformadores 
davam sinais de sua 
submissão à ordem 
existente.

Sobre a dimensão 
libertadora do 
sacerdócio universal, 
não explicam muito. 
Quando Lutero falou 
das condições da igreja 
em seu tempo como um 
cativeiro babilônico, 
significava a hierarquia 
da igreja, uma vez que 
o rei de Babilônia tinha 
tomado posse da igreja. 
O sacerdócio, desde o 
Papa até o último padre 
em uma paróquia, 
tinha acesso a Deus, 
proibindo o acesso a 
quem não se deparar 
com eles. Essa visão 
da função sacerdotal 
que estava por trás do 
escândalo de venda de 
indulgências. Contra 
isso, Lutero voltou para 
a antiga doutrina do 
sacerdócio universal 

dos cristãos, (Observe 
mais uma vez que eu 
não estou simplesmente 
dizendo que Lutero 
afirmou que todos 
poderiam ser seus 
próprios sacerdotes, 
mas sim que somos 
todos sacerdotes com 
todos os outros e para 
todos os outros – até 
mesmo por aqueles 
que não fazem parte 
da igreja). Certamente 
foi uma mensagem 
libertadora, pois o 
acesso ao trono da 
graça já não estava 
sob o controle de uma 
hierarquia, mas era a 
prerrogativa de todo o 
povo de Deus por ser 
povo de Deus, o próprio 
sacerdócio santo. Nesse 
sentido, quando Lutero 
afirmou o sacerdócio 
universal dos cristãos, 
ele estava fazendo 
uma declaração 
revolucionária e 
libertadora.

Consideremos por 
um momento o que 
poderia pensar que 
o servo ou a mulher 
humilde foram 
tornados sacerdotes e 
podem se aproximar 
do trono de Deus, não 
só para orar por suas 
próprias necessidades, 
mas também para orar 
pelas necessidades de 
todo o universo.
Mas há também o 
outro lado da moeda. 

A primeira face é que, 
diante da oposição da 
hierarquia eclesiástica, 
os principais 
reformadores usaram o 
princípio do sacerdócio 
universal dos fiéis, e o 
fizeram efetivamente. 
Mas ao mesmo tempo 
– e esta é a segunda 
face – em parte porque 
eles precisavam do 
apoio das autoridades 
instituídas, e 
particularmente 
no caso de Lutero e 
seus partidários dos 
príncipes alemães, os 
reformadores disseram 
pouco sobre o outro 
elemento ligado ao 
sacerdócio universal: 
o fato de que aqueles 
que foram ungidos 
como sacerdotes em 
seu batismo também 
foram ungidos como 
reis. O resultado é 
que, depois disso, a 
maioria das pessoas 
protestantes aprendeu 
a pensar mais sobre 
a unção sacerdotal 
do que sobre a unção 
real. A consequência 
é que talvez oremos 
como sacerdotes, mas 
não nos comportamos 
como reis.

As duas dimensões da 
unção deste sacerdócio 
real não podem ser 
separadas. Se dissermos 
simplesmente que 
todos os cristãos são 
filhos do grande Rei, 
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o resultado será um 
orgulho excessivo, 
um sentimento de 
superioridade e 
desprezo para com 
aqueles que podem não 
ser filhos do rei. Tal 
visão é frequentemente 
encontrada nas igrejas 
que parecem se 
considerar melhores 
do que o mundo ao 
seu redor, e em vez de 
se preocuparem com 
o mundo primeiro, 
se preocupam 
em se mostrarem 
superiores. Se, por 
outro lado, dissermos 
simplesmente que 
somos todos sacerdotes 
e nos esquecemos 
da nossa realeza, 
podemos cair numa 

atitude servil, como se 
a nossa função fosse 
nada mais do que 
pedir humildemente a 
Deus e pedir aos reis 
desta terra (monarcas, 
políticos e empresários) 
com igual humildade.

Uma consequência 
da ênfase na unção 
sacerdotal e não na real 
tem sido que muitos 
cristãos passaram a 
acreditar que como 
sacerdotes é sua 
responsabilidade se 
aproximar de Deus, 
mas que não cabe a 
eles defender seus 
direitos ou os de outros, 
afirmar sua liberdade 
ou insistir em sua 
dignidade. Muitas vezes 

ouvimos nas igrejas que 
podemos nos aproximar 
diretamente de Deus. 

Mas raramente 
ouvimos que, como 
seres feitos à imagem 
de Deus, e como reis 
que já foram ungidos 
e só esperam pela 
coroação, temos que 
oferecer resistência a 
tudo que ofende essa 
imagem divina ou nega 
nossa dignidade. É por 
essa razão que muitas 
vezes o pobre camponês 
que chega à igreja, 
dominado pelo seu 
sentimento de pecado, 
mas também pela 
miséria em que vive, 
provavelmente ouvirá 
que através da fé ele 

alcançará a remissão 
do seu pecado. Mas 
ele raramente ouvirá 
que a miséria em 
que vive se opõe aos 
desígnios de Deus.
Em resumo, o que 
eu disse até agora é 
que, bem entendido, o 
sacerdócio universal 
dos cristãos inclui:

Primeiro, como 
sempre dissemos, 
não há necessidade 
de um sacerdócio 
especializado 
autorizado por alguma 
hierarquia eclesiástica 
para alcançar Deus. 
Que Deus, como o pai 
amoroso da parábola, 
nos aguarda de braços 
abertos, e que ninguém 

IGREJA

Hoje me preocupo 

com os cultos que se 

tornam espetáculos 

no estilo do que 

vemos na televisão, 

e para os quais os 

fiéis vão da mesma 

forma que vão ao 

teatro.
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tem o poder de nos 
bloquear no caminho 
do retorno a Deus.

Segundo, que embora 
possamos chegar 
diretamente a Deus, 
devemos fazê-lo não 
apenas em nosso 
próprio nome, mas 
também como membros 
de todo um povo 
sacerdotal.

Terceiro, a 
consequência do 
segundo ponto é que, 
como sacerdotes, temos 
a obrigação de trazer 
toda a criação para o 
trono celestial.

Quarto, que tanto 
na Bíblia quanto na 
igreja primitiva, o 
sacerdócio universal 
está geralmente 
ligado à adoção dos 
cristãos como filhos 
do grande Rei.

E quinto, que por uma 
série de razões os 
reformadores, e muito 
mais as gerações que os 
seguiram, enfatizaram 
o sacerdócio universal 
dos cristãos, mas 
disseram menos e 
até esqueceram que 
aqueles mesmos 
cristãos que foram 
ungidos como 
sacerdotes também 
foram ungidos como 
reis. Enquanto a ênfase 
no sacerdócio universal 

dos cristãos nos 
ajudou a neutralizar 
o clericalismo que fez 
tanto mal à igreja, 
a falta de ênfase no 
reinado universal dos 
cristãos levou-nos 
a deixar de lado um 
elemento importante, 
o da mensagem bíblica 
e da experiência dos 
primeiros cristãos – um 
elemento nos nossos 
dias poderia ajudar a 
enfrentar as injustiças 
e iniquidades que nos 
cercam.

Por outro lado, antes 
de continuar com o 
tópico, é importante 
ressaltar que este 
sacerdócio universal e 
real dos cristãos tem 
que ser manifestado 
no culto. Ao longo da 
história, a adoração 
moldou a fé dos 
cristãos; que a maneira 
pela qual alguém 
é adorado também 
determina o que se 
acredita; ou, para usar 
a frase técnica que os 
historiadores usam, que 
a regra de adoração se 
torna a regra da fé. 
 
Dentro desse contexto, 
devemos começar 
por reafirmar o que 
dissemos naqueles dias 
de juventude, que em 
nosso culto todos são 
convidados a participar 
ativamente. É por isso 
que criticamos nossos 

camaradas que no 
domingo iam “ouvir a 
missa”, como se fosse 
um espetáculo ou 
algo que os sacerdotes 
fizessem apenas para 
ser visto. Nos melhores 
tempos da história da 
igreja, o culto tem sido 
o trabalho, não dos 
líderes da igreja, mas do 
povo. É daí que vem a 
palavra “liturgia”, que 
na verdade não tem 
nada a ver com polis, 
mas simplesmente 
significa “o trabalho do 
povo”. No culto, nesse 
trabalho do povo, 
todo esse sacerdócio 
eleva sua voz comum 
ao trono do Altíssimo 
para orar por si e por 
toda a criação.

Hoje me preocupo 
com os cultos que se 
tornam espetáculos no 
estilo do que vemos 
na televisão, e para 
os quais os fiéis vão 
da mesma forma que 
vão ao teatro. Em 
outras palavras, se 
você não vai ouvir a 
missa, verá o culto. 
Em alguns casos 
nós damos àqueles 
que os dividem no 
culto o título de 
“adoradores”. Isso é 
uma usurpação, pois 
os adoradores são, 
na verdade, todos do 
povo de Deus, todo 
esse sacerdócio real 
e santo que juntos 

eleva sua oração ao 
alto. Na adoração, 
como em toda a vida 
da igreja, somos todos 
sacerdotes, todos  
somos adoradores.
Muito mais poderia 
ser dito sobre isso e 
sobre a maneira pela 
qual nossa adoração 
deve ser a expressão 
e a prática do 
sacerdócio universal. 
Mas ainda precisamos 
adicionar uma 
terceira dimensão 
do nosso sacerdócio 
universal. Essa 
terceira dimensão é 
a visão que derruba 
nosso sacerdócio 
fora das esferas 
eclesiásticas, e torna 
a igreja um povo 
sacerdotal que é 
responsável não só 
por si, mas também 
por aqueles que os 
rodeiam. A igreja 
não ora apenas por 
si mesma, e isso tem 
implicações sociais.

Muitas vezes nós, 
que com confiança 
nos aproximamos 
do grande Rei de 
toda a criação para 
receber nossas 
petições e interceder 
pelos outros, 
parecemos temer os 
reis pequenos que 
governam nossa 
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ordem social, política 
e econômica. Se a 
igreja se atreve a 
comparecer perante 
o Rei da Criação 
pedindo vida e 
justiça, não deveria 
também ter a 
coragem de dirigir- 
-se aos reis de nossos 
dias, àqueles que 
governam a ordem 
social e política, a 
defender a vida? 
Exigir justiça e 
liberdade? Se a 
igreja ousa pedir ao 
grande Médico do 
Universo pela saúde 
dos doentes, não 
deveria também ter a 
coragem de exigir que 
os sistemas médicos 
sejam acessíveis 
até mesmo aos mais 
pobres? Se a igreja 
ousar aparecer diante 
do Dono da Criação 
para pedir pão para 

os famintos, roupas 
para os nus e abrigo 
para os sem-teto, não 
deve também ter a 
coragem de apontar, 
condenar e desfazer a 
injustiça que produz 
fome, pobres e 
indefesos?

O sacerdócio 
universal dos 
cristãos, juntamente 
com a linhagem real 
de todos os cristãos, 
confere um caráter 
particular a essa 
luta por justiça e 
libertação. Se somos 
todos sacerdotes uns 
dos outros, e todos os 
sacerdotes para toda 
a criação, a mudança 
social de que estamos 
falando não pode ser 
a mudança repetida 
de “tirá-lo para me 
colocar”. Tem que ser 
mais uma questão 

de “decolar para nos 
colocar todos”. Se o 
sacerdócio universal 
não é aquela visão 
individualista que 
tive em minha 
juventude, as 
liberdades pelas 
quais temos que 
lutar também não se 
limitam às liberdades 
individuais da 
modernidade. 

Não é uma questão de 
todos fazerem o que 
gostam ou o que lhes 
convém, mas é uma 
questão de todos nós 
trabalharmos para 
o bem de todos. Não 
se trata apenas de 
procurar melhores 
governantes, mas 
também de todos 
participarem 
ativamente da 
governança da 
comunidade.

E tudo isso não é 
simplesmente uma 
dimensão social 
que é adicionada ao 
evangelho. A boa 
notícia do evangelho 
não é somente que 
graças a Jesus Cristo 
podemos ir ao céu, 
mas também que, 
graças a esse mesmo 
Jesus Cristo, o Sumo 
Sacerdote e Rei dos 
reis, somos convidados 
dos mais ricos aos 
mais pobres, dos 
mais famintos aos  
mais opulentos, para 
fazer parte desse 
sacerdócio real, dessa 
nação santa, um 
sinal e as primícias 
do Reino vindouro. 
E isso também nos 
convida a todos, do 
mais opulento ao 
mais faminto, do 
mais pobre ao mais 
rico, a viver hoje 
e organizar nossa 
sociedade e nossos 
relacionamentos 
como aqueles que 
realmente acreditam 
que somos “uma 
linhagem escolhida, 
um sacerdócio real, 
nação santa, povo 
adquirido por Deus, 
para anunciar as 
virtudes daquele que 
nos chamou das trevas 
para sua admirável 
luz.” Assim seja! ▣

IGREJA

Não é uma questão de 

todos fazerem o que gostam 

ou o que lhes convém, mas 

é uma questão de todos nós 

trabalharmos para o bem 

de todos. 
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TÔ NEM AÍ, 
TÔ NEM AÍ... 
LOURENÇO STELIO REGA

ÉTICA
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“Tô nem aí”, título 
da antiga composição 
da cantora Luka – 
parada de sucesso 
durante meses a fio 
e hit de verão no 
passado –, reflete o 
espírito cultural até 
e hoje. Dizia o refrão: 
“Tô nem aí, tô nem 
aí / Pode ficar com 
seu mundinho eu não 
tô nem aí / Tô nem 
aí, tô nem aí / Não 
vem falar dos seus 
problemas que eu não 
vou ouvir”.

A mensagem da 
música é que ninguém 
está preocupado com 
os outros, nem mesmo 
com a vida. “Já nem 
lembro seu nome, 
seu telefone eu fiz 
questão de apagar”, 
diz outro trecho. A 
sugestão é clara: você 
precisa se reinventar, 
virar a página e estar 
“noutra”.
 
O sociólogo Max 
Weber, muito lido e 
discutido nos meios 
acadêmicos, ensina 
que a religião pode 
se manifestar de dois 
modos – ascético e 
místico. No modo 
ascético, o fiel se vê 
como instrumento 
de Deus, adotando 
uma postura ativa 
na qual aprende a se 
dominar, controlar 
seus impulsos e quer 

controlar o mundo 
(ascese no mundo) 
para servir a Deus. É 
um comportamento 
que tende para a 
transcendência e 
personalização do 
divino, muitas vezes 
como repressor, 
segregador; é fruto de 
esforço; tem enfoque 
ético, exigindo dentro 
do mundo uma 
transformação dos 
fiéis em termos de 
conduta moral.
 
Como resultado, este 
tipo de religiosidade 
levada ao extremo 
pode desenvolver uma 
vida completamente 
desprovida da 
realidade, legalista, 
que prega um Deus 
com chicote na mão, 
pronto para castigar 
quem quer que seja 
que não interpretar 
e seguir sua linha 
rígida de conduta. 
Aqui não me refiro 
aos elevados e nobres 
ideais éticos divinos 
que temos na Bíblia, 
mas a um Deus 
modelado e colocado 
numa “caixinha” 
interpretativa 
humana que, muitas 
vezes, pode ser fruto 
de personalidade 
disfuncional – um 
Deus apenas da 
justiça, sem amor. 
Uma santificação 
etiquetada com 

legalismo. Um tipo 
de religiosidade 
segregadora, 
marginalizadora 
contra quem não tem 
a mesma percepção 
do que é viver para 
Deus.
 
Já no modo místico, 
a busca é pelo 
desenvolvimento 
de uma postura 
contemplativa em 
que o fiel se vê como 
um receptáculo 
do divino. Aqui, o 
desenvolvimento é de 
uma ascese para fora 
do mundo, tendendo 
para a imanência e 
despersonalização do 
divino, constituindo 
experiência para 
os iniciados. Neste 
caso, a vida não tem 
qualquer abordagem 
ética – o que importa 
é a contemplação 
e a vida mística. 
Portanto, a religião 
mística não afeta 
a conduta da 
maioria dos fiéis no 
cotidiano. Temos 
aqui, inversamente 
ao modelo anterior 
de religiosidade, um 
Deus do amor, mas 
que não se preocupa 
necessariamente com 
a justiça, com aquilo 
que é reto. Vejo que 
tem muita gente tão 
preocupada com a 
sua espiritualidade 
interior que 

se esquece dos 
compromissos éticos 
e sociais, de modo 
a nem se importar 
com sua conduta. Há 
cristãos adulterando, 
flertando com a 
promiscuidade, com 
as drogas, e, como 
diz a música da Luka, 
não “tão nem aí”. 
Pouco se importam 
com a santidade, 
com as disciplinas 
espirituais, com 
a transformação 
do caráter. O que 
vale mesmo é a 
curtição mística para 
implementar a alma. 
O resto é meramente 
resto.

Olhando a análise 
desses dois tipos de 
religiosidade, creio 
que precisamos das 
duas abordagens em 
equilíbrio. É preciso 
buscar a santificação, 
mas também é preciso 
continuar a viver no 
mundo. É necessário 
aspirar à vida ética; 
mas também à 
contemplativa. Uma 
impulsionará a outra. 
Uma será resultado 
da outra. 

A vida não pode ser 
segmentada, precisa 
ser considerada de 
forma integral, não 
há como buscar a 
santidade, a piedade, 
a vida interior, sem 

LOURENÇO STELIO REGA é teólogo, eticista, escritor e 
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haver a conexão com 
as escolhas éticas com 
os compromissos com 
os elevados valores 
bíblicos que compõe a 
própria vida humana 
como componentes 
presentes no Plano 
da Criação preparado 
por Deus e que foram 
desvirtuados na 
Queda no Éden. Por 
isso, a salvação, o 
Plano da Redenção 
serve para nos levar 
de volta para o 
Plano da Criação. A 
salvação como meio e 
não como fim.
 
Por essa razão, não 
é possível encarnar 
Cristo em nossa vida, 
ser sal da terra e luz 
do mundo – como nos 
recomenda a Palavra 
–, somente com a 
contemplação ou as 
exigências legalistas e 
sem a santidade ética. 
Uma coisa não choca 
com a outra. Você 
iria a uma consulta 
para emagrecimento 
com um médico 
endocrinologista que 
pesa 120 quilos? É 
a mesma coisa que 
cantar: “Tô nem aí 
com a vida, com a 
ética. O que importa 
mesmo é o que estou 
sentindo, o que meu 
coração “tá” falando”. 
Isso virou moda. ▣

Muita gente está tão 
preocupada com a 

espiritualidade interior 
que se esquece dos 

compromissos éticos e 
sociais. Não estão nem aí 

para a própria conduta.

ÉTICA
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As implicAções 
e os desAfios 
de conseguir 
equilíbrio nA 
formAção de 
cristãos genuínos 
Ao ApresentAr A 
fé cristã

Nos tempos de Jesus, o 
grupo mais numeroso 
e influente entre os 
judeus era o grupo dos 
fariseus. Eles surgiram 
logo depois do (ou 
concomitantemente 
ao) período Macabeu. 
A história do reinado 
Macabeu é uma 
história de lutas e 
discórdias causadas 
pela ambição e pelo 
poder; seus líderes 
eram os hasmoneanos, 
descendentes de um 
sacerdote do tempo 
de Davi, Hasmon. 
Os hasmoneanos 
tornaram-se os 
saduceus do Novo 
Testamento (e podem 
ter dado origem 
aos essênios). Os 
sucessores dos 
judeus devotos 
que se opuseram 
aos hasmoneanos 
(também conhecidos 
como hassidim ou “os 
santos”) tornaram-
se os fariseus, grupo 
que foi duramente 
criticado por Jesus 
(Mateus 23.13-36). 
Por volta de 135 
a.C, já estavam bem 
estabelecidos. 

Os fariseus guardavam 
a lei rigidamente, 
acreditavam na 
existência de anjos e 
espíritos e aguardavam 
a ressurreição do 
corpo. Alguns eram 
fanáticos, mas muitos 
eram homens íntegros 
e honrados. Alguns 
cristãos primitivos 
vieram da seita 
farisaica (At 15.5). 
Aqueles dentre os 
fariseus que creram, 
encontraram em Jesus 
o cumprimento de 
suas esperanças.1

A pluralidade de 
partidos em Israel 
nos tempos do Novo 
Testamento e a 
diversidade interna a 
esses partidos é um 
fenômeno constante 
e presente em nossos 
dias, em nossas igrejas. 
A ganância pelo poder 
é notável; pode-se vê-
las nas Convenções, 
em tempos de 
eleições e no dia a 
dia. O interesse pelo 
enriquecimento vem 
a reboque, ninguém 
negará isso. 

Acontece que essa 
prática é própria da 
nossa humanidade, 
não somente dos 
grupos religiosos 
que despontam 
aqui e ali. Todo 
ajuntamento social 
revela pessoas mais 

ou menos ambiciosas, 
outras mais ou 
menos rigorosas com 
o cumprimento de 
normas, leis, regras 
e ritos. Seria uma 
inocência imaginar 
haver um grupo casto, 
de eleitos perfeitos 
e uniformizados, 
seguidores de uma 
doutrina pura que 
não necessitasse 
de “reparos”. Isso 
simplesmente 
não existe. Aqui 
reside a dificuldade 
recorrente que a Igreja 
enfrenta: formar em 
seus membros um 
pensamento e conceito 
claros sobre a fé cristã 
em vez de revesti-los 
com o dogmatismo das 
diferentes correntes 
ou, o que é pior, a 
pobreza das amarras 
denominacionais, com 
seus vícios e cacoetes.

Há muitas coisas 
que uma igreja pode 
fazer pela sociedade, 
mas a sua prioridade 
é formar discípulos 
de Jesus, levando 
pessoas a seguirem 
o Mestre. Por vezes 
pintam um “mestre” à 
imagem e semelhança 
de seus criadores. No 
balcão da fé há Jesus 
para todos os gostos, 
o que aponta o nível 
mais baixo da religião 
cristã e qualquer 
outra que utilize o 

mesmo expediente: 
um salvador 
utilitário. No patamar 
imediatamente acima 
dos que procuram 
um salvador servidor 
está um grupo que 
conseguiu superar o 
utilitarismo da fé, mas 
caiu na religiosidade, 
essa sutil e venenosa 
teia aparentemente 
genuína da fé. 

A religiosidade é (ou 
se expressa), a meu 
ver, nos aspectos da 
prática da religião. 
Em outras palavras, 
religiosidade é a 
manifestação regular e 
repetida dos elementos 
que constituem 
uma religião ou o 
comportamento 
religioso. Por 
comportamento 
religioso se está 
sugerindo que os 
elementos “religiosos” 
não são encontrados 
somente em reuniões 
ou em pessoas místicas 
que acreditam num 
Deus pessoal ou 
transcendental. Há 
filosofias seculares que 
também se constituem 
uma religião secular, 
uma crença que reúne 
todos ou os principais 
elementos que são 
encontrados na 
religião. Por exemplo, 
o pensamento 
político muitas 
vezes se assemelha 
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NA PALAVRA

Nós, brasileiros, temos visto 
isso no cenário das disputas 

políticas recentes, partidos 
muito aparentados ao 

espírito de uma religião.

ao pensamento e 
comportamento 
religioso, uma 
ideologia, uma utopia 
política, social ou 
cientificista.2  Nós, 
brasileiros, temos 
visto isso no cenário 
das disputas políticas 
recentes, partidos 
muito aparentados 
ao espírito de uma 
religião.

No plano da fé 
cristã na história, 
houve momentos 
quando indivíduos e 
grupos reagiram ao 
establishment viciado, 
criando alternativas 
para despir o essencial 
do supérfluo e 
experimentar (e 
transmitir) o que de 
fato é o próprio da 
vida com Deus. Desde 
Antão de Koma (250-
356), nobre que doou 
bens e foi viver num 
túmulo a Pacômio 
(320-325), que fundou 
um mosteiro no 
deserto (por isso outros 
foram chamados Pais 
do Deserto), passando 
pelos valdenses no 
séc. XII, até a Reforma 
Protestante, a John 
Wesley que não abriu 
mão de ministrar ao 
ar livre, considerando 
o mundo inteiro como 
sua paróquia ao ser 
impedido de usar a 
tribunas das catedrais 
anglicanas. 
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Todo esse conjunto de 
eventos e personagens 
alcançaram um 
entendimento sublime 
a respeito de questões 
fundamentais da fé 
cristã. Para ficar em 
um exemplo apenas, 
tomemos o simbólico 
conceito de Igreja. 
Com a inauguração 
em Londres da maior 
igreja do mundo à 
época, o Metropolitan 
Tabernacle (ou 
Spurgeon’s Tabernacle), 
em março de 1861, para 
6 mil pessoas sentadas, 
líderes de todo o mundo 
começaram a visitar 
o local para conhecer 
a novidade. Desde 
então, ao retornarem 
para seus países, esses 
líderes de diferentes 
denominações ao redor 
do mundo têm se 
empenhado em mostrar 
uma igreja ao invés 
de edificar a Igreja em 
amor (Efésios 4.15). No 
século seguinte, o séc. 
XX, outras abordagens 
ao conceito de Igreja 
foram empurradas 
para o público e 
implementadas, mas 
sempre privilegiando 
aspectos visíveis 
e materiais em 
detrimento da essência 
mística e espiritual do 
Corpo de Cristo.

A esse respeito, 
nada novo, apenas 
a recorrência de um 

antigo problema. 
Quando Davi teve a 
“brilhante” ideia de 
construir um templo a 
Iavé, este rechaçou o 
projeto mostrando que 
há séculos vivia entre o 
povo que tirara do Egito 
e era bom que pudesse 
continuar assim (2Sm 
7.1-7). Davi insistiu 
e foi permitido a ele 
levantar a arquitetura. 
Qual o resultado da 
mudança no conceito de 
relacionamento Deus-
-povo? Jeremias 
chamou o templo de 
“covil de salteadores” 
(Jeremias 7.1); 
Habacuque, usando 
trecho do Salmo 22, 
disse que a violência no 
país tinha origem entre 
os oficiais do templo 
(Hc 1.2-3). Acrescentou 
que “[...] o justo viverá 
por sua fidelidade” (Hc. 
2.4) e que a confiança 
no Senhor deveria ser 
fortalecida, porque “O 
Senhor, porém, está 
em seu santo templo” 
(Hc. 2.20), isto é, no 
santuário no céu, 
não no Templo de 
Jerusalém, onde crimes 
e roubalheira eram 
cometidos. 

Questionado pela 
mulher samaritana 
sobre em qual templo 
era adequado adorar, 
Jesus disse que nem 
em Gerizim, nem em 
Moriá, porque o Pai 

procura verdadeiros 
adoradores que o 
adorem em espírito 
e em verdade (Jo 
4.21-24). Ao sair do 
templo num final de 
tarde, seus discípulos 
admirados com a 
estrutura e certamente 
o reflexo do Sol nas 
portas revestidas a 
ouro, Jesus predisse a 
destruição da estrutura 
(Mt 24.2). No final da 
Bíblia, João tem uma 
visão da cidade santa 
que aguardamos e, ao 
vê-la, exclama: “Não 
vi templo algum na 
cidade, pois o Senhor 
Deus todo-poderoso e 
o Cordeiro são o seu 
templo” (Ap 21.22). 
Isso mostra que Deus 
resgatou o desejo 
antigo de habitar com 
o seu povo e que Davi 
deslocou para uma 
construção humana e 
temporal. Bem avisou 
Paulo quando disse que 
os fiéis reunidos são 
o templo do Espírito: 
“Acaso não sabem que 
o corpo de vocês é 
santuário do Espírito 
Santo que habita em 
vocês, que lhes foi 
dado por Deus, e que 
vocês não são de vocês 
mesmos” (1Co 6.19).

Que mais temos 
modificado em nossa 
vivência espiritual? 
Que conceitos e 
valores temos mudado 

ao transmitir a fé 
cristã aos antigos e 
novos membros, bem 
como aos de fora da 
Igreja? Que interesses 
temos colocado à 
frente das prioridades 
de Deus em relação ao 
seu povo? Há muitas 
outras perguntas como 
essas que precisam ser 
feitas constantemente 
e respondidas com 
muita honestidade, 
sob risco de mudarmos 
o futuro da Igreja 
a partir de nossas 
mesquinharias. O 
biólogo Stephen Jay 
Gould estava certo 
quando afirmou: 
“Se nós a ferirmos [a 
Terra], ela vai sangrar 
um pouco, livrar-se 
de nós e curar-se”. 
Se nós interferirmos 
indevidamente nos 
destinos da Igreja, 
Deus irá nos cobrar 
por isso e no final 
da história fará as 
coisas como devem ser 
feitas, segundo a sua 
vontade, como vimos 
em Apocalipse 21.22. 
Então, será melhor nos 
antecipar participar 
dessa vontade, pois 
ela é a boa, perfeita e 
agradável de Deus (Rm 
12.1-2). ▣

1 Magno Paganelli, Manual 
de história e crenças das re-
ligiões. São Paulo: Garimpo 
Editorial, 2018, p. 181.
2 Idem, ibidem, 2018, p. 
161-2.
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POR QUE UM 
REAVIVAMENTO É 
NECESSÁRIO? 

O PREGADOR E A PREGAÇÃO

HERNANDES DIAS LOPES
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Na mesma época 
que celebramos os 
quinhentos e um 
anos da Reforma 
Protestante, faz-
-se necessária uma 
reflexão profunda 
sobre a saúde 
espiritual da igreja. 
A espiritualidade da 
igreja, muitas vezes, 
está em descompasso 
com os valores 
do Cristianismo. 
Proclamamos uma 
coisa, mas vivemos 
outra. Há um abismo 
entre a teologia e a 
ética, entre a doutrina 
e a vida, entre o 
credo e a conduta. 
Mesmo havendo 
igrejas saudáveis e 
cheias do Espírito 
Santo espalhadas pelo 
mundo, o cenário geral 
é assaz preocupante. 
Destacaremos aqui 
algumas perigosas 
ameaças à igreja 
contemporânea. 
Vejamos:

Em primeiro 
lugar, a ameaça do 
liberalismo teológico. 
O Racionalismo trouxe 
em suas asas a ideia de 
que a razão humana 
é o supremo tribunal 
aferidor da verdade. O 
Iluminismo colocou o 
homem no centro do 
universo. A Alta Crítica 
faz uma releitura da 
Bíblia e assaca contra 
ela pesadas acusações. 

Acusam a Bíblia de 
ser um livro eivado 
de erros e prenhe de 
mitos. O resultado é 
que esse viés teológico, 
como um veneno letal, 
devastou a igreja onde 
chegou. Os seminários, 
que outrora formaram 
teólogos, pastores 
e missionários, 
agora, plantam 
ceticismo, promovem 
incredulidade e 
espalham apostasia. Os 
sinais da devastação 
provocada pelo 
liberalismo teológico 
podem ser vistos na 
Europa, na América do 
Norte e também 
no Brasil.
 
Em segundo 
lugar, a ameaça 
da secularização. O 
humanismo idolátrico  
baniu o jugo de Deus. 
Karl Marx, com seu 
materialismo dialético 
tirou Deus da história; 
Charles Darwin, com 
sua teoria da evolução, 
tirou Deus da ciência. 
Sigmund Freud, o pai 
da psicanálise, tirou 
Deus do inconsciente 
humano. Friedrich 
Nietsche, do topo 
de sua soberba 
intelectual, disse que 
Deus morreu. Richard 
Dawkins, o patrono dos 
ateus contemporâneos, 
disse que Deus é  um 
delírio. O homem, 
besuntado de orgulho, 

baniu Deus de sua vida 
e de sua história. Até 
mesmo aqueles que 
professam a fé cristã, 
em muitos redutos, 
já empurraram Deus 
para a lateral da vida 
e vivem para o seu 
próprio deleite e não 
para a glória de Deus. 
Tudo agora gira em 
torno do homem. Tudo 
acontece pelo homem 
e para o homem. A 
secularização está 
entrando nas igrejas, 
deixando-as anêmicas 
e desidratadas. A 
falta de engajamento 
e fervor da maioria 
dos crentes é um fato 
incontroverso.
 
Em terceiro lugar, a 
ameaça do sincretismo. 
No afã de atrair 
mais pessoas para o 
seu arraial, muitos 
líderes, desprovidos da 
verdade, introduzem 
na igreja crendices 
pagãs e práticas 
estranhas à sã 
doutrina para enredar 
os incautos. Torcem 
a palavra de Deus. 
Inventam novidades. 
Acorrentam o povo 
com as cordas da 
ignorância. Por causa 
da ganância insaciável, 
esses corifeus do 
engano, transformam 
o evangelho num 
produto híbrido, o 
púlpito num balcão, o 
templo numa praça de 

negócios e os cristãos 
em consumidores. O 
vetor que move esses 
arautos da mentira é 
o lucro. Esses lobos 
travestidos de pastores 
arrancam a lã das 
ovelhas e devoram 
sua carne, dando-lhes 
o caldo mortífero das 
últimas novidades do 
mercado da fé, para 
mantê-las prisioneiras 
do engano religioso. 
 
Em quarto lugar, 
a ameaça do 
mundanismo. A 
verdadeira doutrina 
desemboca na 
verdadeira ética. 
Os reformadores 
ensinavam a vida 
simples e viviam de 
forma modesta. A 
simplicidade era a 
marca do cristão. O 
ideal desses homens 
não era ajuntar 
tesouros na terra, 
mas no céu. Não 
era ostentar bens 
materiais, mas 
promover a fé. Não 
era copiar o mundo 
em seus conceitos, 
valores e prazeres, 
mas inconformar-
-se com ele. Não era 
viver no fausto e no 
luxo, mas proclamar o 
evangelho, mesmo sob 
severa perseguição, e 
isso, até aos confins 
da terra. A paixão 
pela glória de Deus foi 
sendo perdida a cada 
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geração. O entusiasmo 
com o avanço do 
evangelho entre as 
nações arrefeceu. A 
igreja passou a amar o 
mundo e a conformar-
-se com ele em vez de 
ser luz no mundo e 
embaixadora do reino 
de Deus.
 
Em quinto lugar, a 
ameaça da ortodoxia 
sem piedade. A 
ortodoxia é necessária, 
inegociável e 
insubstituível, mas 
a ortodoxia precisa 
vir acompanhada 
de piedade. Uma 
ortodoxia ossificada 
produz morte, pois 
a ortodoxia morta, 
mata. Não basta crer 
nas doutrinas certas, 
é preciso viver da 
maneira certa. Não 
basta ter luz na mente, 
é preciso ter fogo no 
coração. Não basta ter 
conhecimento certo, 
é preciso praticar 
o que é certo. Não 
basta convicção, é 
preciso poder. Não 
basta ter zelo pela sã 
doutrina, é preciso 
praticar o genuíno 
amor. O descompasso 
entre teologia e ética, 
doutrina e vida, fé 
e conduta tem sido 
um grande estorvo 
ao avanço da fé 
cristã. Em face das 
considerações retro 
mencionadas, é mister 

a igreja arrepender-
-se e clamar por um 
poderoso reavivamento 
espiritual, preparando 
o caminho do Senhor, 
para que ele se 
manifeste.  
 
Nesse cenário que 
acabamos de descrever, 
é mister fazer uma 
reflexão e tomar 
algumas decisões. 
Primeiro, precisamos 
voltar ao primeiro 
amor. A igreja precisa 
não apenas de sã 
doutrina, mas também 
de intimidade com 
Deus. Precisamos ter 
não apenas luz na 
mente, mas também 
fogo no coração. 
Segundo, precisamos 
de uma volta às 
Escrituras. Os púlpitos 
precisam assumir um 
compromisso com a 
supremacia de Cristo e 
a primazia da pregação. 
Precisamos pregar não 
palavras de homens, 
mas a palavra de Deus. 
Só esta é eficaz para 
chamar os eleitos ao 
arrependimento e 
alimentar as ovelhas 
de Cristo. Terceiro, 
precisamos de uma 
agenda centrífuga 
em vez de uma ação 
centrípeta. A igreja 
precisa sair das quatro 
paredes e ter uma ação 
fora dos portões. Em 
vez de esperar que os 
pecadores venham a 

ela, deve sair de seu 
comodismo e ir lá fora 
onde os pecadores 
estão para ganhá-los 
para Cristo. A igreja 
precisa deixar a 
especulação teológica 
para engajar-se numa 
agenda missionária. 
Quarto, a igreja precisa 
exercer misericórdia 
num mundo ferido. 
Evangelização e ação 
social não se excluem, 
complementam-se. A 
igreja que proclama 
o evangelho é a 
mesma que exerce 
misericórdia. A mesma 
igreja que prega a 
supremacia da graça, 
demonstra o amor 
de Deus ao mundo, 
através de um serviço 
abnegado. Não somos 
salvos pelas obras, mas 
para as boas obras. 
Quinto, a igreja precisa 

romper o isolamento 
do egoísmo para viver 
a realidade do amor, 
o mesmo amor com 
que Cristo nos amou.
Só assim seremos 
conhecidos como 
discípulos de Cristo. 
Sexto, a igreja precisa 
ser uma agência de 
contracultura num 
mundo que fica de 
cócoras ao relativismo. 
Precisamos nos 
conformar com os 
inconformismos 
de Deus para nos 
inconformamos com 
os conformismos 
do mundo. Sétimo, 
a igreja precisa ser 
um luzeiro a brilhar. 
Mesmo tendo luz 
própria, a igreja deve 
refletir no mundo, a luz 
de Cristo, a verdadeira 
luz que ilumina a todo 
homem. ▣

A igreja precisa não 

apenas de sã doutrina, 

mas também de 

intimidade com Deus. 

Precisamos ter não 

apenas luz na mente, mas 

também fogo no coração. 

O PREGADOR E A PREGAÇÃO
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O QUE ACONTECEU 
COM A IGREJA 
BRASILEIRA?
ABMAEL ARAUJO DIAS FILHO

ATUALIDADE
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As eleições gerais 
de 2018 revelaram 
muito sobre a 
solidez e maturidade 
espiritual da Igreja 
brasileira, e talvez 
sobre a falta destas 
duas qualidades tão 
importantes.

As eleições não 
desviaram os cristãos 
brasileiros. Apenas 
revelaram os corações. 
Vimos exemplos 
deprimentes de ações 
e reações públicas por 
meio das redes sociais. 
E no nível pessoal 
também muito foi 
revelado.

Vimos pessoas 
idolatrando 
políticos. Vimos 
pessoas rompendo 
relacionamentos por 
causa de ideologias. 
Vimos pessoas usando 
um vocabulário tão 
baixo que não fazia 
jus ao padrão bíblico 
de sãs palavras. Vimos 
pessoas e pastores que 
abraçaram a defesa de 
práticas antibíblicas e 
de posturas injustas.

A grande pergunta 
que ficou é: “O que 
aconteceu com a 
Igreja brasileira?” 
Uma das respostas é 
que a religiosidade 
foi mais importante 
do que as ações 
prescritas pela fé 

cristã. Um padrão 
moral vazio mais 
importante que a 
semelhança de Cristo.

Isso é resultado de 
uma visão religiosa. 
Pois a religião valoriza 
o exterior e não o 
interior. Ao contrário 
do Cristianismo que 
prima pela ação de 
dentro para fora. A 
influência da Teologia 
da Prosperidade criou 
uma capa de hipocrisia 
que a aparência de 
riqueza era uma 
demonstração da 
bênção de Deus sendo 
derramada sobre o 
seu povo. Pregadores 
que valorizavam 
uma performance, 
mas desprezavam o 
caráter. Participantes 
que levantavam suas 
mãos no louvor e que, 
ao saírem do “santo 
templo”, mantinham 
uma vida tão perversa 
quanto qualquer 
pessoa que rejeita 
a Cristo e ama 
a maldade.

Assim é necessário 
resgatar o conceito 
de que somos 
pecadores miseráveis 
dependentes de Deus. 
De maneira muito 
impactante podemos 
olhar para traz e 
seguir o exemplo 
dos puritanos. Eles 
não viam apenas 

os perdidos como 
desesperadamente 
corruptos, mas eles 
próprios. 

É muito interessante 
que a Igreja de 
hoje influenciada 
pela autoajuda e 
confissão positiva 
quer que aqueles que 
participam de suas 
reuniões saiam de 
“astral alto”e “de bem 
com a vida”. Mas a 
tradição puritana faz 
questão de lançar 
sobre a face de seus 
melhores participantes 
a condição de carentes 
e necessitados da graça 
de Deus. O princípio é 
consolar os abatidos e 
abater os confortados. 
O resultado desta 
ação é profundo 
quebrantamento. É o 
desejo de ser santo por 
virem a sua condição 
de indignos.

Se o diagnóstico é 
triste, o que fazer? 
Precisamos avaliar 
tudo isso e colocar 
numa perspectiva de 
futuro dentro do que a 
Palavra de Deus orienta 
ao seu povo. Temos a 
nossa responsabilidade 
de dar uma boa 
imagem e visibilidade 
ao cristianismo através 
de um testemunho 
coerente entre o 
discurso e a vida 
diária. As Escrituras 

falam que é positivo 
quando sofremos 
críticas devido à 
nossa fé e nossas 
convicções que vêm 
da centralidade 
do Cristianismo. 
E elas reprovam 
quando as pessoas 
nos desprezam 
exatamente porque 
deixamos de 
evidenciar a vida de 
Cristo e apresentamos 
meramente um 
padrão religioso 
exterior sem 
transformação 
interior (1Pe 4.14-
17). As Escrituras 
afirmam que uma 
vida pura, sensata 
e piedosa embeleza 
a doutrina de Deus    
(Tt 2.10). Elas, ainda, 
enfatizam a nossa 
responsabilidade 
de brilhar nesta 
sociedade que deu 
as costas para Deus    
(Mt 5.14,16; Fp 2.15).

As Escrituras 
destacam o papel da 
consciência do cristão 
que é humilhado 
por sua luta inglória 
contra o pecado 
interior. Enquanto 
o religioso não vê 
a sua maldade na 
presença de Deus. 
Podemos observar 
que o religioso não 
luta contra o pecado, 
apenas faz de tudo 
para justificar a 

ABMAEL ARAUJO DIAS FILHO é casado desde 1998 com Fabiana e pai de 
Daniel (16) e Giovanna (13). É membro da equipe pastoral da Primeira Igreja 

Batista de Atibaia desde 1995. Trabalha nas áreas de Casais e Educação Cristã.
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sua vida rebelde e 
independente de Deus. 
Podemos contrastar 
isso pelos exemplos 
de Davi e Saul. Davi 
pecou e, quando foi 
confrontado pelo 
seu pecado, através 
de Natan, se jogou 
aos pés do Senhor 
sem justificativas. O 
mesmo nem de longe 
aconteceu com Saul. 
E Samuel confrontou 
Saul dizendo que 
obediência é mais 
valorizado por Deus 
do que a ritualística de 
sacrifícios. E mesmo 
advertido, Saul saiu 
e foi viver a sua vida 
sem qualquer tipo de 
quebrantamento ou 
transformação 
(1 Sm 15).

As Escrituras falam 
da importância da 
vida em comunidade 
para que se evite a 
religiosidade e se 
mergulhe na prática 
do Cristianismo. 
A religiosidade 
contemporânea tem a 
tendência de desprezar 
a Igreja. Uma das 
evidências disso é o 
novo grupo chamado 
de “desigrejados”. 
São pessoas que se 
dizem cristãs, mas não 
querem conviver com 
outros cristãos ruins, 
pois eles somente 
atrapalham o seu 
crescimento pessoal. 
Dizem que na igreja só 
tem pessoas “tóxicas”. 
Mas a Igreja, que se 
expressa de maneira 

visível através de 
igrejas locais, ocupa 
um lugar especial 
para Deus. Ele se 
deu por sua Igreja a 
qual comprou com o 
Seu próprio sangue 
(At 20.28). Esta 
afirmação mostra 
o valor inestimável 
da Igreja de Cristo. 
A igreja opera em 
nossa vida como um 
agente de convivência 
humilde e servil 
quando valorizamos 
os mandamentos 
recíprocos – “uns aos 
outros” (Rm 12.10). A 
igreja é o lugar para 
ajudarmos e sermos 
ajudados a viver o 
cristianismo e deixar a 
mera religiosidade 
(Rm 10.23-25).

A igreja opera em 

nossa vida como um 

agente de convivência 

humilde e servil 

quando valorizamos 

os mandamentos 

recíprocos - “uns aos 

outros” (Rm 12.10). 

ATUALIDADE

Por mais que seja 
duro, a comparação 
entre a essência 
do Cristianismo 
e a religiosidade 
expõe claramente 
a superioridade 
do primeiro sobre 
o segundo. O 
cristianismo exalta 
Deus. A religiosidade 
exalta o homem. O 
cristianismo é gracioso. 
A religiosidade 
é meritória. O 
cristianismo exalta o 
quebrantamento. A 
religiosidade exalta a 
determinação humana. 
O cristianismo exalta 
a Cruz. A religiosidade 
exalta o domínio, 
consequentemente um 
trono sem o verdadeiro 
Rei. ▣
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É sempre importante 
meditar sobre crenças, 
ritos, cerimônias e a 
nossa missão como 
Igreja, nem tanto 
para rever os nossos 
conceitos e alicerces, 
porque se estivermos 
arraigados no Cristo 
ressurreto, o nosso 
posicionamento no 
Corpo será sólido 
e inabalável. A 
necessidade dessa 
reflexão é mais para 
avaliarmos se temos 
nos embaraçado 
saindo do foco 
bíblico; se somos 
mais religiosos 
do que agentes de 
transformação; se 
concentramos a nossa 
religiosidade mais 
na ortodoxia do que 
na ortopraxia; se a 
preocupação com 
os formalismos da 
religião tem vedado 
os nossos olhos 
para a realidade 
espiritual do mundo; 
se nos desviamos da 
urgência da missão; se 
deixamos o que não é 
prioritário tomar lugar 
do que é essencial, a 
Grande Comissão.

Não sugiro que as 
coisas do templo sejam 
descartáveis ou que 
não tenham a sua 
relevância. Exponho 
e alerto, que a nossa 
vida em Cristo não 
pode ser vivida entre 

quatro paredes, da 
casa para a igreja ou 
vice-versa. Como se 
denota nos evangelhos 
e nas cartas paulinas, 
o cristianismo nunca 
se fundamentou 
como uma religião 
essencialmente 
ritualística e fechada 
em si mesma. 
Portanto, não podemos 
nos concentrar em 
festas, movimentos, 
idas e vindas aos 
cultos, sem ações 
práticas como povo 
comissionado. 
Do contrário não 
passaremos de 
legalistas, que não 
obedecem e nem se 
mobilizam para com a 
proclamação das Boas- 
-Novas até os confins 
da Terra. 

Como modelo e pedra 
de esquina, Jesus 
é a peça-chave do 
que denominamos o 
cristianismo. Sem a 
pessoa do Nazareno, 
não existiria o que 
conhecemos como 
a maior religião do 
planeta. Este fato é 
tão concreto que ser 
cristão é ser seguidor 
de Jesus, não de 
santos, profetas, 
reformadores, 
ideologias e nem 
de denominações. 
Ter Cristo como 
fundamento em 
todas as áreas da 

vida é mais do que 
assumir uma nova 
identidade. É seguir os 
seus passos, a fim de 
resplandecermos não 
a imagem do homem 
rei, mas a do servo 
sofredor que encarnou 
a MISSIO DEI com 
gozo e determinação.

Há outros elementos 
que contribuíram 
para a consolidação 
do cristianismo e 
que fazem parte de 
suas bases. Falo das 
doutrinas; dos laços 
judaicos; do dia 
de Pentecoste; dos 
templos; de símbolos 
como pão, peixe e 
vinho; dos mártires; 
do kerigma apostólico; 
dos princípios e 
valores morais que 
nos constituem 
como discípulos do 
Senhor. Porém, a 
principal marca que 
destacarei está no 
caráter abnegado que 
caracterizou o Povo do 
Livro. 

O próprio significado 
da terminologia 
ekklesia faz da igreja 
uma Instituição 
estabelecida para 
ser, viver, estar 
acima e além das 
demais instituições. 
Não diminuo as 
outras repartições 
governamentais, 
pois cada uma 

tem a sua razão de 
existir. Afinal, toda 
e qualquer iniciativa 
que promova a ordem 
e o bem comum são 
expressões do Reino 
de Deus. Ainda que 
sofra discriminação e 
não seja reconhecida 
pelo secularismo, 
é indiscutível que 
a “Senhora Eleita” 
sobrepõe a todos os 
outros seguimentos 
do Estado por ser 
representante de um 
reino inabalável. 

Pensar em cristianismo 
puro e saudável, na 
prática, é falar de 
vida, testemunho e 
comunhão com Deus 
e não de religiosidade. 
O problema desta 
exteriorização, não é 
a fé em si, mas o que 
cremos e fazemos com 
essa crença e se ela 
verdadeiramente nos 
religa em Deus e com 
a sua obra. Vemos 
que dentro do cenário 
brasileiro há um 
aumento considerável 
de cristãos, o que é 
positivo. Todavia, o 
pouco envolvimento 
com a obra missionária 
nos incomoda. 

Não custa lembrar 
que a razão de sermos 
batizados como 
santos e sacerdócio 
real não está no culto 
e nem na liturgia, 

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA é missionário transcultural da 
Missão Antioquia e SEMADEM-RJ em Burkina Faso.
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mas no dever de nos 
compadecer dos que 
sofrem, promovendo 
a reconciliação 
dos perdidos. Não 
sei exatamente 
quantas vezes Jesus 
ministrou no templo, 
mas é nítido que a 
maior parte de sua 
caminhada foi nas 
ruas se relacionando 
e abrindo os olhos das 
pessoas. 

Por ter vivido e se 
locomovido na Galileia 
e seus arredores, 
o Messias não foi 
transcultural no 
sentido literal deste 
vocábulo, mas os 
seus ensinos têm essa 
abrangência. 

Na Bíblia, há inúmeros 
exemplos de que é 
possível ministrar 
e alcançar todos os 
níveis de pessoas, 
sendo piedosos e 
misericordiosos, como 
fizeram os cristãos da 
Macedônia e da Acaia, 
em favor dos judeus: 
“Porque pareceu bem 
à Macedônia e à Acaia 
fazerem uma coleta 
para os pobres dentre 
os santos que estão em 
Jerusalém” (Rm 15.26). 

Vejam que na 
perspectiva de 
sua constituição, 
ser ekklesia é ser 
embaixador(a) do 

Reino, é assistir, 
edificar, servir e 
transformar vivendo 
sem barreiras. É 
ser transcultural no 
sentido mais puro, 
nobre e elevado 
do termo e não 
viver como omissa 
e transpassada 
por modismos e 
sincretismos baratos.

Assim como há 
ônus para sermos 
cristãos autênticos, 
semelhantemente há 
um imperativo sobre 
quem carrega o título 
de cristão. Mais do 
que andarmos com 
um crucifixo, usarmos 
vestes sacerdotais e 
cumprimos protocolos, 
todos podemos ser 
missionários, além 
fronteira. Primeiro, 
porque o Deus de 
missões não está 
circunscrito e nem 
é propriedade de 
ninguém. Segundo, 
porque temos uma 
dívida para com os 
nossos desbravadores. 
Terceiro, porque fomos 
compelidos a sair da 
nossa comodidade 
para irmos ao 
encontro daqueles que 
são a nossa herança, 
diz os Salmos 2.8. 

Como sabemos, 
missão transcultural 
é o ato de transpor os 
nossos limites social, 

linguístico e cultural, 
para que o evangelho 
chegue onde ele não 
tenha sido anunciado. 
Sendo assim, a 
quem pertence este 
mandato? Ao Senhor? 
À Igreja? Às agências 
missionárias? Ou 
somente a um grupo 
de obreiros? Claro que 
esse comissionamento 
é de todos, pois, como 
cidadãos dos céus, 
todos nós fomos 
constituídos favor de 
Deus para outrem. 

É comum os membros 
fugirem e enxergarem 
a Grande Comissão 
como responsabilidade 
de uma minoria. Mas 
essa tarefa é complexa 
demais para que nos 
ausentemos dela. 
Estou convicto de que, 
a transculturalidade 
da nossa missão, 
como remidos do 
Cordeiro, não se dá 
apenas se formos ao 

campo, se enviarmos 
um vocacionado ou 
se implantarmos uma 
congregação entre 
uma tribo. Ela também 
se consumará com 
o nosso ardor pelas 
nações, com a nossa 
lembrança, oração, 
oferta e esforço em 
desejar fazer algo 
pragmático em prol 
de uma determinada 
etnia ou atividade 
missionária. 

Que levantemos os 
nossos olhos para 
os campos e nos 
disponibilizemos a 
ajudar aqueles que 
estão clamando pela 
verdade ou servindo 
na linha de frente; que 
sejamos missionários 
mais do que religiosos; 
e que tenhamos 
uma inquietante 
preocupação para com 
os não alcançados, pois, 
isso sim é cristianismo!
Que Deus os abençoe. ▣

MISSÃO

Assim como há 

ônus para sermos 

cristãos autênticos, 

semelhantemente há um 

imperativo sobre quem 

carrega o título de cristão. 
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Muitas pessoas desejam 
o sucesso financeiro, mas 
não sabem o que fazer para 
alcançá-lo. Como tudo na vida, 
o sucesso é resultado de um 
processo que se estabelece 
durante o tempo em que 
vivemos. Sua atitude e ações 
serão fatores estratégicos 
para o resultado, tanto 
durante quanto ao final desta 
caminhada. Neste dois artigos, 
desejo compartilhar com você 
dez princípios fundamentais 
para você cuidar bem do seu 
dinheiro.

1. Tenha bons princípios
Os princípios são 
fundamentais. Nossa vida 
gira em torno deles. Direta ou 
indiretamente somos movidos 
por princípios na construção 
daquilo que queremos alcançar. 
Na administração do dinheiro 

DICAS PARA 
CUIDAR BEM DO 
SEU DINHEIRO (I)
PAULO DE TARSO

FINANÇAS
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seu alvo. Lembre-se de que a 
disciplina será fundamental 
para que os princípios e metas 
se realizem de forma efetiva.

4. Livre-se de Dívidas
Quando você faz investimentos, 
os juros trabalham a seu favor. 
Quando você faz dívidas, os 
juros trabalham contra seu 
sucesso financeiro. E o pior 
é que normalmente os juros 
que você tem que pagar são 
bem superiores. Resumindo, se 
você tem dívidas, o primeiro 
e melhor investimento a fazer 
é: livre-se delas. É comum as 
pessoas não saberem o quanto 
devem, por isso, é necessário 
elaborar um plano para quitar 
as dívidas. Primeiramente liste 
suas dívidas uma a uma, assim 
você poderá saber com clareza 
o tamanho do problema. Pague 
primeiro as dívidas menores, 
porque você se anima ao ver 
que elas estão indo embora 
mais rapidamente. Priorize 
também as que têm juros mais 
altos, tais como as do cheque 
especial e as do cartão de 
crédito, caso esteja pagando 
juros no rotativo. E o mais 
importante: Não faça novas 
dívidas.

5. Gaste com sabedoria
As necessidades e os desejos 
são intensos. Por experiência, 
sei que as pessoas desde cedo 
trilham o caminho dos gastos 
excessivos, que rapidamente 
podem levá-las ao caos 
financeiro. Isto acontece 
regularmente com pessoas 
jovens e também com adultos. 
Se você quiser ser bem-sucedido 

financeiramente terá que 
adotar uma postura diferente. 
Estabeleça um limite para seus 
gastos pessoais. Reconheça a 
diferença entre as coisas de que 
realmente necessita daquelas 
que deseja. Coisas desejadas não 
são um mal em si mesmas, mas 
você deve ter a consciência de 
escolher o momento oportuno 
para tê-las, sem comprometer 
seu equilíbrio financeiro.

Para gastar com sabedoria, 
você necessita de um plano 
para os seus gastos, um 
orçamento. Muitas pessoas 
acham que um orçamento é 
algo complicado e difícil de 
lidar. Mas quero mostrar que 
um orçamento não precisa ser 
algo complicado e que, se você 
dedicar um pouco do seu tempo 
para trabalhar esta ferramenta, 
verá que as vantagens são bem 
compensadoras. 

Se você não tem um orçamento, 
normalmente o dinheiro 
vai embora e você não sabe 
claramente para onde ele foi. 
Tendo um, você não apenas 
sabe o destino que ele tomou, 
como também o determina 
antecipadamente. Aliás, este 
é o objetivo do orçamento, 
ou seja, fazer que o dinheiro 
chegue exatamente aonde você 
deseja que ele chegue e, assim, 
supra suas necessidades e até 
mesmo seus desejos. ▣

PAULO DE TARSO 
é engenheiro civil e 

mestre em teologia. É o 
idealizador do Ministério 

Finanças para a Vida.
www.financasparaavida.com.br

não é diferente. Se você seguir 
a forma como em geral as 
pessoas administram o dinheiro 
terá dificuldades porque a 
mentalidade normalmente 
é voltada apenas para o 
consumismo. Busque os 
princípios de gestão que o 
levem a uma vida financeira 
bem sucedida. 

2. Estabeleça metas
Partindo dos bons princípios, 
estabeleça metas a serem 
alcançadas, por que é sobre 
elas que você poderá fazer 
progressos ao longo do tempo. 
O melhor exemplo que eu 
poderia dar quando falo de 
metas é citar o trabalho dos 
atletas. Eles colocam metas 
porque sabem que só com 
elas é que podem alcançar 
patamares superiores. Quanto 
você gostaria de ganhar? 
Estabeleça uma meta! O mesmo 
vale para o dinheiro que você 
vai investir, doar, e gastar com 
consciência. Só com metas você 
saberá onde está indo e se está 
alcançando suas necessidades e 
desejos.

3. Tenha disciplina
Aqui vale a pena citar 
novamente o exemplo dos 
atletas. Ao estabelecerem suas 
metas, os atletas imprimem 
uma disciplina diária para 
alcançá-las. Faça o mesmo com 
o seu dinheiro. Por exemplo, 
se você estabeleceu a meta de 
investir 5% da sua renda, tão 
logo receba, separe este valor 
e coloque-o em algum tipo de 
aplicação que ajude você a 
alcançar mais rapidamente o 
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Todo fim de ano e início de 
um novo ano geram uma 
grande expectativa em todas 
as pessoas. Este ano, em 
particular, vivemos em nosso 
país um sentimento misto de 
mudanças no âmbito político, 
social, moral e econômico. 
Alguns estão com medo 
das mudanças, enquanto 

MuDANÇA: ou 
Muda, ou DANÇA! 
MÁRIO SIMÕES

COACHING

outros, desejam que muitas 
aconteçam. 

Uma coisa é certa: vivemos 
em um mundo em constantes 
mudanças. A maioria das 
pessoas quer usufruir os 
benefícios das mudanças 
no mundo, porém não quer 
fazer nenhum esforço para 

que elas aconteçam. Charles 
Kettering disse que “o mundo 
odeia mudanças, no entanto 
é a única coisa que traz 
progresso.” 

Certo dia, enquanto um vovô 
dormia no sofá, um de seus 
netos muito travesso, colocou 
um pouco de queijo gorgonzola 
no seu bigode branco. Sentindo 
aquele forte cheiro, minutos 
depois, ele acorda dizendo: 
“Esta sala está cheirando 
mal!”; caminha para a cozinha, 
respira e diz: “A cozinha está 
fedendo!”; vai para o seu 
quarto, respira fundo e diz: 
“Meu quarto está fedendo!”; 
por fim, ele abre a porta da 
casa e sai para o quintal, 
respira fundo e diz: “O mundo 
inteiro está fedendo!”.
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Vida espiritual? Saúde física? 
Estudos? Trabalho? Negócios? 

Você quer que as coisas 
mudem ao seu redor? Então 
você precisa mudar! Não 
deixe para amanhã o que 
você pode fazer hoje. Tenha 
a disposição e coragem de 
mudar para ser o exemplo 
da mudança que você deseja 
ver nos outros. Não espere 
que os outros mudem, tome a 
iniciativa! 

Eis alguns princípios práticos 
que podem ajudar você.

• Organize e planeje sua vida. 
Cumpra os compromissos de 
sua agenda. 
• Dedique tempo para 
realizar o que é importante, 
para não ser refém do 
urgente. 
• Invista tempo nas pessoas 
mais importantes de sua 
vida. 
• Separe sua melhor hora 
para estar com Deus, 
conversar com ele, e ouvir o 
que ele tem a dizer, através 
da leitura e meditação da 
Palavra de Deus.
• Cuide bem de seu corpo, 
alimente-se bem, faça 
exercícios regularmente e não 
deixe de dormir o suficiente.
• Desenvolva o hábito de ler 
bons livros, que sejam fonte 
de inspiração e motivem sua 
vida.
• Compartilhe com as 
pessoas ao seu redor os 

valores e princípios que 
tem aprendido. Saiba que 
eles serão eternamente 
agradecidos pelo seu 
investimento na vida deles. 
• Transforme seu hobby 
em um empreendimento. 
Desenvolva um “Plano B” 
começando seu próprio 
negócio, oferecendo produtos 
ou serviços, ou una-se a uma 
empresa de marketing de 
relacionamento. O potencial 
de retorno financeiro pode 
ser substancial, bem como 
os benefícios do seu próprio 
desenvolvimento pessoal.
• Pare de reclamar e comece 
a agir. Como disse Gandhi: 
“Seja a mudança que você 
deseja ver no mundo!”. 

Por último, compartilho um 
lindo pensamento do renomado 
escritor norte-americano, Mark 
Twain: “Daqui há 20 anos, você 
estará mais desapontado pelas 
coisas que não fez, do que pelas 
que fez.”,  Prove que ele estava 
errado!  

Lembre-se de que Deus deseja 
mudar o mundo hoje, e para 
isso, ele escolheu uma pessoa 
muito especial para fazer 
isso. Essa pessoa é você, e a 
mudança começa em você e, 
depois, através de você! ▣

MÁRIO K. SIMÕES é 
escritor e palestrante 

internacional
www.mariosimoes.com  
/ contato@preparando.

com.br 

É verdade que nosso mundo 
hoje está “cheirando mal” 
devido a muitos problemas 
que enfrentamos em diversas 
áreas. Porém, se cada um 
de nós fizer a sua parte e 
mudar, removendo o “queijo 
gorgonzola” de suas vidas, 
consequentemente, o mundo 
ao nosso redor também irá 
mudar. Uma única pessoa 
pode fazer toda a diferença.

A história da humanidade 
mostra que, quando Deus 
decidiu realizar alguma 
mudança no mundo, ele 
escolheu uma pessoa para 
fazer isso. Ele usou Adão, Noé, 
Abrão, Moisés, Josué, Ester, 
Neemias, Davi, Elias, Maria, 
Pedro, Paulo, Agostinho, 
Martinho Luthero, William 
Wilberforce, William Carey, 
Madre Teresa, Billy Graham, 
e o maior de todos, em toda a 
história: Jesus Cristo!

Tenho ensinado com 
frequência que “Antes de Deus 
usar uma pessoa para mudar 
o mundo, Deus precisa mudar 
o mundo dessa pessoa”. A 
obra de Deus na sua vida é um 
processo de transformação 
que perdurará a vida inteira. 
“Estou convencido de que 
aquele que começou boa obra 
em vocês, vai completá-la 
até o dia de Cristo Jesus” 
(Fp 1.6).  Quais são as áreas 
de sua vida que Deus deseja 
mudar? Será seu casamento? 
Relacionamentos? Finanças? 
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DO SERTÃO 
PARA O MUNDO
PATRÍCIA PIMENTELL

“Ainda posso ver a menina 
miúda de seis ou sete anos, 
sempre de cabelos presos e 
descalça, subindo nos cajueiros 
e coqueirais sob o sol escaldante 
de Coité. Comecei trabalhando 
na roça, com o plantio e a 
colheita de milho, feijão e 
mandioca para que eu e meus 
irmãos vendêssemos na feira. 
Para nós, nada sobrava, todo o 
dinheiro das vendas ficava com 
meu pai. 

EMPREENDEDORISMO

Lembro-me de me equilibrar 
num cajueiro, no qual eu subia 
todos os dias, e me balançar 
para que caísse o maior número 
de frutos. Trago, hoje, as 
cicatrizes brancas em minhas 
pernas de tantos e tantos 
tombos que levei daqueles 
cajueiros. Levo também aquela 
menina que não se abalou com 
as dificuldades e teve coragem 
de superar os desafios. Ela 
faz parte de mim, da minha 

história”.  (Relato extraído do 
meu livro Do sertão para o 
mundo).

Para mim, a palavra que 
define o empreendedorismo é 
coragem. Coragem para ousar, 
para se desafiar, para sair 
da zona de conforto, para se 
arriscar, para buscar o novo, 
para criar, para planejar e para 
realizar. Uma das atitudes 
de coragem que eu tive e que 
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abraço, construir uma família, 
ouvir, amar e respeitar tudo 
isso. São coisas grandiosas, 
que o dinheiro jamais será 
capaz de comprar e que todos 
nós somos capazes de fazer. 

Aos 22 anos de idade, eu ainda 
trabalhava como empregada 
e daí veio definitivamente 
o desejo no meu coração de 
empreender, de conquistar 
e avançar. Foi quando pedi 
demissão para montar minha 
própria empresa. A partir 
daí, não parei mais. Já tive 
uma franquia de cosméticos, 
atualmente tenho uma 
empresa de turismos e uma de 
treinamentos e coach. Além 
disso, trabalho com palestras, 
tenho um canal no YouTube 
e programa de TV na Rede 
Gospel de televisão.

EMPREENDER É SER 
PROTAGONISTA da sua 
própria história, de criar os 
seus caminhos e construir 
um negócio, uma vida e um 
mundo melhores. Não apenas 
para si, mas principalmente 
para as pessoas que estão ao 
seu redor. 

EMPREENDER é entender que 
toda ameaça e todo problema 
sãp oportunidades de solução, 
de crescimento e evolução. 
A maior característica do 
empreendedor é ter coragem 
para entrar em AÇÃO. 

O DNA DA ATITUDE 
REALIZADORA É A AÇÃO e 
não é qualquer ação, é ação 
direcionada e constante. 
Direcionada porque precisa ser 
congruente com os objetivos, 
com aquilo que você quer 
conquistar. É constante porque 
não será facil, muitos obstáculos 
e dificuldades irão surgir, mas 
o importante é persistir até 
alcançar o seu objetivo. 

Empreender é verdadeiramente 
ter coragem para agir e persistir 
até conquistar. Quem tem 
clareza da sua missão de vida, 
tem autoconhecimento, um 
nível elevado de espiritualidade 
e tem um grande sonho, esses 
são os mais empreendedores. ▣

PATRÍCIA PIMENTELL 
é master coach, 

empresária, palestrante 
e autora do livro Do 

sertão para o mundo

mudou completamente a minha 
história, foi quando decidir 
sair de Conceição do Coité, 
aos 16 anos de idade, e me 
mudar para São Paulo, sem ter 
a menor condição financeira. 
Deixei o emprego na rádio onde 
trabalhava, vendi todos os 
meus móveis e comprei minha 
passagem para São Paulo. 
Depois disso, minha vida nunca 
mais foi a mesma.  

Conforme relato no livro Do 
sertão para o mundo:  “É fato 
que desde pequena gostei de 
arte, esporte e comunicação. 
Como sonhadora nata, 
alimentava no meu íntimo 
o desejo de ser jornalista. E 
Conceição do Coité já não 
bastava mais para concretizar 
esse sonho. Eu precisava 
correr atrás do meu objetivo. 
Decidi, então, no início de 
2004, ir para São Paulo - ‘a 
terra das oportunidades’ para 
todo imigrante. Deixei mais 
uma vez a obstinação calar 
qualquer medo em mim e segui 
adiante. Não sabia ao certo 
como seria. Sei apenas que fui 
para desbravar o que quer que 
me aguardasse nesse lugar até 
então inóspito.”.

O empreendedor é aquele 
que faz acontecer, que gosta 
de desafios e faz coisas 
grandiosas e quando falo em 
coisas grandiosas não estou 
falando apenas de coisas 
materiais, estou falando de 
coisas grandes como dar um 

Empreender é acreditar que a vida 

não é o que acontece conosco, 

mas que a vida é o que nós 

fazemos com o que acontece.
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juntospelascriancas 11 96359-1622| | juntospelascriancas.com/arrecadar

crianças cadastradas
+ de 20.000

doações recebidas
+ de 2.200

ONGs
+ de 40

Arrecade mais para 
transformar mais!

Entre no site, faça o cadastro  
e envie a documentação.  

É bem rápido!

Cadastre as crianças 
beneficiadas pela sua 

organização.

Pronto! Agora é só começar 
a arrecadar dinheiro para 

transformar vidas.

$


