


1. Crescimento da igreja nunca é o 
produto de estratégias humanas ou 
planejamento; 

2. Nosso alvo é a fidelidade e o 
crescimento da igreja é o efeito 
colateral divino da fidelidade; 

CINCO CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS



3. Fidelidade requer esforços intencionais para 
alcançar as pessoas com as boas novas; 

4. Existe uma diferença entre a “dimensão 
missional” e “intenção missional”; 

5. Esforços intencionais para proclamar o 
evangelho envolvem palavras e ações.

CINCO CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS



1. O testemunho verbal intencional do 
evangelho é bíblico? 

2. Com o que se parece o testemunho 
verbal intencional e fiel?

DUAS PERGUNTAS:



O EVANGELISMO É BÍBLICO?

• ‘Nosso silêncio culpado’ (John Stott) 
• ‘Traição do Evangelho’ (Lesslie 

Newbigin)



A Intencionalidade e o Novo Testamento
• Missão da Forma de Cristo 
– ‘Assim como o Pai me enviou, estou 

enviando vocês.’ (João 20.21) 
–Chamado para continuar a missão de Jesus 

da forma como ele conduziu sua missão  
–Componentes da sua missão? 



Missão da Forma de Cristo
• Jesus anunciou o reino com suas palavras 
• Jesus demonstrou o reino com as suas ações 
• Jesus atacou toda a forma de mal em vidas individuais e 

sociais das pessoas 
• Jesus encarna o reino com a sua vida  
• Jesus formou uma comunidade para encarnar o 

evangelho 
• Jesus ensinou a comunidade sobre a vida no reino 
• Jesus ficou em pé com os pecadores, excluídos, pobres e 

marginalizados, e os recebeu bem no reino de Deus 
• Jesus sofreu por resistir às forças que se opõem ao reino



Jesus não estabeleceu um modelo rígido para 
ação, mas, inspirou os seus discípulos a 
prolongarem a lógica de sua própria ação de 
forma criativa em meio às novas e diferentes 
circunstâncias históricas nas quais a 
comunidade teria de proclamar o evangelho do 
reino em palavra e ação 

        
  - Hugo Echegaray



A Intencionalidade e o Novo Testamento
• Missão da Forma de Cristo  
• Atos: Evidência de testemunho verbal de 

membros desconhecidos da igreja 
– O Evangelismo Espontâneo de Roland Allen da 

Igreja  
– Três razões do crescimento da igreja: vida 

interessante da comunidade; evangelismo dos 
membros; plantação de mais comunidades como 
aquela 

– Ex., Atos 8.4



A Intencionalidade e o Novo Testamento
• Missão da Forma de Cristo  
• Atos: Evidência de testemunho verbal de 

membros desconhecidos da igreja 
• As Cartas de Paulo: Evidência de testemunho 

verbal  
– Parece não haver comandos diretos  
– Por que? 
– Discussão Controversa  



Evangelismo nas Cartas de Paulo 
• Paulo espera que a igreja imite a atividade 

evangelizadora dos apóstolos (ex. 1ª Cor. 11.1) 
• Paulo quer que o crente esteja preparado para falar (Fil 

2.14-16; Col 4.6) 
• Paulo elogia as igrejas por seus esforços evangelísticos e 

não sente a necessidade de comandá-los para fazerem 
isso (Fil. 1.5, 14; 1 Tess 1.8) 

• Paulo vê a necessidade da proclamação verbal (Rom 
10.15) 



Intencionalidade Fiel
• Proclamação do Reino de Deus 

Se não me engano, nosso evangelismo atual quase 
nunca usa a categoria do Reino de Deus. A 
pregação original do Evangelho nos lábios de 
Jesus era, precisamente, o anúncio da vinda desse 
Reino. Eu acredito que nós podemos recuperar um 
verdadeiro evangelismo para os dias de hoje se 
nos voltarmos para o idioma original (traduzido 
para o idioma da nossa própria época e local) 
como categoria de base para o nosso anúncio do 
Evangelho. (L. Newbigin)



Intencionalidade Fiel

• Proclamação do Reino de Deus 
• Contextual: Relevante e profética 
–Relevante: Falar aos desejos mais 

profundos do coração para que o 
evangelho seja ‘as boas novas’ 
–Profético: Deve desafiar a idolatria e 

chamar para o arrependimento



Intencionalidade Fiel
• Proclamação do Reino de Deus 
• Contextual: Relevante e profética 
• Organicamente ligada às vidas das pessoas 
‘Uma das leis fundamentais de toda a apresentação da verdade 
Cristã em todo o mundo é que esta verdade está vitalmente 
relacionada à todas as esferas e problemas da vida, do mais 
comum e trivial ao mais elevado." (Hendrik Kraemer) 
- Pessoal e público 
- Como está toda a vida relacionada à Cristo, o Senhor? 



Intencionalidade Fiel

• Proclamação do Reino de Deus 
• Contextual: Relevante e profética 
• Organicamente ligada às vidas das pessoas 
• Requer que estejamos presentes nas 

vidas das pessoas de forma atrativa 
–Presentes na vida das pessoas 

–De forma atrativa



Abordagens Atrativas
• Corajoso mas humilde  

– Humildade: Nem sempre têm todas as respostas; também são 
pecadores 

• Respeito, bondade, mansidão 
• Interesse incansável em pessoas, necessidades, sonhos, etc. 
• Escutar com interesse, com atenção 
• Dialógico, ao invés de dogmático 
• Mundo complexo— evitar respostas fáceis e baratas 
• Ver as pessoas como amigos, companheiros de lutas, 

imagem de Deus ao invés de incrédulos 
• Contar e ouvir histórias 



Intencionalidade Fiel
• Proclamação do Reino de Deus 
• Contextual: Relevante e profética 
• Organicamente ligada às vidas das pessoas 
• Requer que estejamos presentes nas vidas das 

pessoas de forma atrativa 
• Obra do Espírito 
    O crescimento "não é parte de qualquer “estratégia 
missionária” elaborada pela igreja. Foi a ação livre e 
soberana do [Espírito de] Deus, que vai adiante da 
igreja. . . . a missão não é nossa, mas de Deus.” (L. 
Newbigin)



Intencionalidade Fiel
• Proclamação do Reino de Deus 
• Contextual: Relevante e profética 
• Organicamente ligada às vidas das 

pessoas 
• Requer que estejamos presentes nas vidas 

das pessoas de forma atrativa 
• Obra do Espírito 
• Flui na comunidade que acredita, vive e 

demonstra o que se proclama



“A casa da Igreja está pegando fogo! O nosso 
trabalho de missão se assemelha a um 
fazendeiro lunático que carrega sua colheita 
em seu celeiro em chamas!” (Paul Schütz). 
  “Crescimento da Igreja, se não estiver 
crescendo e frutificando, está simplesmente  
fornecendo combustível para o fogo do 
inferno.” (Lesslie Newbigin). 


