




3 Componentes da Missão 
Holística• Darrell Guder 

– Seja a testemunho 
– Diga o testemunho 
– Faça o testemunho 

• Lesslie Newbigin 
– Novo ser 
– Palavra 
– Ação 



Novo Ser 
Fundamental 

Reunidos           Dispersos

Palavras Ações



História Bíblica
• Velho Testamento: Um povo distinto, a falha e a futura 

promessa de Deus  
– O povo de Deus chamado para serem pessoas distintas entre 

as nações, uma luz para as nações 
– Falha: Dominados pela escuridão e a idolatria das nações 
– Em profetas, Deus promete reunir e renovar as pessoas para 

que elas possam novamente ser um povo distintivo 
– O povo de Deus será uma cidade fiel no monte e luz para o 

mundo (Is 2,2-5) 



História Bíblica
• Velho Testamento: Pessoas Distintas, a falha e a 

futura promessa de Deus  
• Jesus reúne, renova e envia estas pessoas 

Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma 
cidade construída sobre um monte.Da mesma forma, 
assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para 
que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de 
vocês, que está nos céus.” (Mateus 5.14-16). 



História Bíblica
• Velho Testamento: Pessoas Distintas, a falha e a 

futura promessa de Deus  
• Jesus reúne, renova e envia estas pessoas 

• A Igreja de Atos 
– Atos 2.42-46 

– Atos 4.32-35 



Atos 4.32-35
Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. 
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, 
mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os 
aspóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor 
Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles de forma que não 
havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuiam terras ou 
casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés 
dos apóstolos, que os ditribuíam Segundo a necessidade de cada um. 



História Bíblica

• Velho Testamento: Pessoas Distintas, a 
falha e a futura promessa de Deus  
• Jesus reúne, renova e envia estas pessoas 
• A Igreja em Atos 
• A Igreja nas cartas de Paulo 



A preocupação de Paulo para a vida da 
igreja  

• Paulo sempre esteve ciente  sobre o modo de 
vida da igreja impactaria as pessoas de fora (ex. 
Rom 12.17-21; Col 4.4-6; 1 Tess 4.12) 

Façam tudo sem queixas nem discussões, para que 
venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos 
de Deus inculpáveis no meio de uma geração  
corrompida e depravada , na qual vocês brilham 
como estrelas no universo, retendo firmemente a 
palavra da vida. (Filip. 2.14-16)



Existência exemplar
Ganhar o respeito e até mesmo a admiração dos que 
estão de fora, não é o suficiente. O estilo de vida 
dos cristãos não deveria ser apenas exemplar, mas 
também cativante. Esse estilo deveria atrair as 
pessoas de fora e convidá-las a se juntarem à 
comunidade. Em outras palavras, os crentes 
deveriam praticar um estilo de vida missionário. 

        
  - David Bosch



‘Eles teriam que cantar melhores 
canções  para eu aprender a ter fé 
em seu Redentor: e seus discípulos 
teriam que  parecer mais redimidos!’ 

- Friedrich Nietzsche 



Se a igreja que prega o evangelho não está 
vivendo corporativamente uma vida 
correspondente a isso, mas está vivendo em 
coabitação confortável com os poderes deste 
mundo, está falhando em desafiar os poderes 
das trevas e a manifestar em sua vida o poder 
do Senhor vivo para ajudar e curar, então ao 
viver essa vida, ela fecha as portas cuja 
pregação abriria. 
        
  - Lesslie Newbigin



Fidelidade em Missão Holística

• Comunidade de Contraste: Pessoas 
moldadas pelo evangelho em vez da 
idolatria da história cultural 
1. Reunidos: Imperativos de Mutualidade (allelon) 
2. Dispersos: Vida em sociedade



Comunidade de Contraste
Uma comunidade com auto controle e fidelidade 

conjugal num mundo saturado por sexo. 
Uma comunidade de verdade (humilde e 

gentilmente ousada) num mundo de incertezas 
e desconfiança. 

Uma comunidade que conhece a presença de 
Deus no mundo secular. 

Uma comunidade de generosidade e suficiência 
no mundo do consumo. 

Uma comunidade de perdão num mundo de ódio, 
competição, violência, rancores e vingança. 

Uma comunidade de gratidão em um mundo de 
“eu mereço”. 



Comunidade de Contraste
Uma comunidade que se doa em um mundo de egoísmo e auto - 

gratificação. 
Uma comunidade de sabedoria em um mundo onde prolifera  

conhecimento e tecnologia da informação. 
Uma comunidade humilde em um mundo arrogante que busca os 

próprios interesses. 
Uma comunidade de paciência em um mundo de gratificação 

imediata. 
Uma comunidade de compaixão em um mundo anestesiado por 

exposição excessiva à violência e tragédia 
Uma comunidade que elogia, em um mundo de narcisismo. 
Uma comunidade de profundidade em uma cultura da 



Comunidade de Contraste
Uma comunidade de alegria em um mundo dominado por 

uma perseguição frenética de prazer hedonista.  
Uma comunidade de seriedade alegre em uma cultura de 

trivialidade. 
Uma comunidade que usa a linguagem de forma positiva 

em um mundo de comunicação destrutiva. 
Uma comunidade comprometida com as questões 

importantes do nosso globo em uma cultura de apatia e 
indiferença. 

Uma comunidade de propósito alegre em uma cultura de 
"nos divertir até a morte." 



Fidelidade em Missão Holística

• Comunidade de Contraste: Pessoas 
moldadas pelo evangelho em vez da 
idolatria da história cultural 
• Treinar os leigos para o cumprimento de 

seu chamado



R$ 16,10 

(mais barato que um  

lanche do McDonalds) 



    Muitos cristãos em ocupações seculares são pessoas 
piedosas, honestas e atenciosas nas suas relações 
pessoais com os outros, mas eles falham ao serem 
humanistas tecnocratas em um nível cognitivo. Dadas as 
enormes  catástrofes sociais que estão prestes a cair 
sobre o planeta, a comunidade humana precisará 
desesperadamente de organizadores de comunidades 
cristãs, produtores de alimentos, médicos, engenheiros,  
pacificadores, conselheiros, inventores (para citar 
apenas alguns) inspirados pelo amor de Cristo e com 
visão pública do pacífico reino universal de Deus. 

 - Ian Barns 



Cinco Observações
• Os membros desempenham um papel crucial no testemunho 

da Igreja para a verdade pública do evangelho 
• As congregações devem encontrar formas eficazes de treinar 

e equipar os membros para o chamado 
• Este treinamento e provisão ainda não aconteceram 
• A maioria dos cristãos são crentes piedosos, bem-

intencionados que são moldados pela história ocidental 
• Crentes treinados para seus chamados são desesperadamente 

necessários hoje 



Fidelidade em Missão Holística
• Comunidade de Contraste: Pessoas moldadas pelo 

evangelho em vez da idolatria da história cultural 
• Treinar os leigos para o cumprimento de seu chamado 
• Deve conhecer a nossa cultura: As raízes espirituais, 

história, padrões de vida 
• Envolvimento profundo em nossas vizinhanças e um 

mundo de misericórdia e justiça 
• Importância da nutrição espiritual, adoração, 

pregação, oração, discipulado, ensino, comunhão 



. . . para ser verdadeiramente eficaz neste 
tipo de missão, a pessoa deve estar genuína e 
alegremente enraizada na vida da igreja. Não 
adianta tentar obter uma fruta de uma árvore 
cujas raízes você cavou sistematicamente. 

Se o evangelho não está transformando você, 
como você sabe que ele irá transformar 
qualquer outra coisa? 
        
    - N.T. Wright


