


•  Pergunta sobre a conferência: Qual é o legado 
da Reforma para a missão de hoje? 

•  Atualmente: Quais são os desafios hoje? 



•  Dois perigos em relacionar o legado do passado 
•  Teologia fóssil 
–  Conservadorismo morto  
–  Apego ao legado do passado que estava vivo 

•  Teologia água viva 
–  Progressivismo superficial  
–  Rejeitar o passado como irrelevante 
–  “levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados 

para cá e para lá por todo vento de doutrina” (Ef. 4:14) 



•  Ecclesia semper reformada: A igreja deve estar 
sempre reformando 
– Aprendendo com a reflexão contextual do passado 
– Trazendo o evangelho para enfrentar a situação 

atual 



•  Precisa reformar-se sempre 
•  Não apenas uma questão de doutrina correta 
•  Questão de vida ou morte para o evangelho 
•  Então, esta igreja deve ter uma vida e uma fé vital 

moldada pelo evangelho hoje 
– Endereça as questões do dia 
– Desafia os erros e idolos do dia 



... a responsabilidade da igreja é declarar a cada 
geração o que é fé, para expor e combater erros 
destrutivos da fé, expulsar de seu corpo doutrinas 
que pervertem a fé e levar seus membros a uma 
plena e vívida compreensão da fé. 



Esta é sempre uma nova tarefa em todas as 
gerações, pois o pensamento nunca para. As 
palavras nas quais a igreja declara sua mensagem 
em uma geração mudaram seus significados no 
momento em que a próxima cresceu. Nenhuma 
declaração verbal pode ser produzida, o que alivia 
continuamente a igreja da responsabilidade de 
repensar e reafirmar sua mensagem. 



Nenhum apelo [para credos ou confissões] pode alterar o 
fato de que a igreja deve declarar em cada nova geração 
como ela interpreta a fé histórica e como ela a relaciona 
com o novo pensamento e experiência de seu tempo. Este 
ato de confissão deve ser o trabalho da igreja viva 
habitada pelo Espírito vivo. ... Nada pode remover da 
igreja a responsabilidade de declarar agora, o que é a fé. 
Isso pertence à essência de uma igreja viva que deve ser 
capaz e disposta a fazê-lo (Lesslie Newbigin). 



•  Exemplo da teologia viva de Paulo e Tiago  
•  Duas declarações sobre justificação parecem 

incompatíveis: 
– “... Uma pessoa não é justificada por obras da lei, 

mas sim, pela fé em Cristo Jesus.” (Gal 2.15)  
– “... uma pessoa é justificada por obras, e não 

apenas pela fé.” (Tiago 2.24). 



•  As diferenças vêm de diferentes contextos e preocupações 
•  Tiago 

–  Abordando a "complacência fideísta" nos judeus que acreditam que um 
deus é tudo o que importa 

–  A verdadeira fé não é um mero consentimento intelectual para 
declarações verdadeiras, mas exige obediência como expressão de fé 

•  Paulo 
–  Abordando a exclusividade judaica que distingue o povo de Deus por 

obras da lei 
–  A fé sozinha define as pessoas de Deus 



•  Ordem canônica de Tiago e Novo Testamento 

•  O cânone ocidental coloca a literatura Paulina após os Evangelhos-Atos 

•  Então a literatura católica se torna quase um apêndice 

•  Tiago lê à luz de Paulo 

•  Influência de Lutero na tradição ocidental 

•  Mas a primeira lista canônica de 27 livros coloca os livros católicos primeiro (367, 39ª carta 

Festal de Atanásio) 

•  Seguem a sequência histórica e o padrão de Atos 



•  Evangelhos, Atos, Tiago, 1, 2 Pedro, 1, 2, 3 
João, Judas [todos os líderes na igreja de 
Jerusalém], 13 cartas de Paulo [Hebreus 
incluídos], Revelação 

•  Atos: igreja de Jerusalém e viagens de Paulo 



Se nossa ordem canônica fosse diferente, 
poderíamos perguntar. . . 
. . . Paulo concorda com Tiago? . . . 
. . . ao invés de . . . 
. . . Tiago concorda com Paulo? 



1. Mensagem de Tiago marginalizada 
2. Necessidade de Tiago hoje 

a. Solicita obediência radical, justiça e misericórdia 



•  Visar a perfeição (ex., 1.4, 2.22, 3.2) 
•  A obediência à lei traz liberdade ("lei da liberdade": 

1.25, 2.12, cf. Sl 119) 
•  Obediência expressão do amor (2.8) 
•  Obediência expressão de fé (2.14-26) 
•  Obediência é do coração (4.8) 
•  Mais do que a ética individual: misericórdia e justiça 

(2.1-12; 1.27; 2.14-17) 



•  Existe a necessidade do estresse de Tiago sobre 
a obediência radical hoje? 

•  A justificação pela fé [graça] tornou-se hoje 
"perigosa" como "uma camuflagem mesmo 
para o mundano refinado" (Kierkegaard) ou 
"um dispositivo para separar a fé da 
prática" (Polk)? (cf. RB, 162-163) 



1. Mensagem de Tiago marginalizada 
2. Necessidade de Tiago hoje 

a.  Solicita obediência radical, justiça e misericórdia 
b.  Orientação missionária de nossa obediência: viver 

como um povo distinto no meio do mundo idólatra 
 
 



•  Renovação messiânica do fim do tempo de 
Israel 

•  Destinado a formar uma comunidade que é 
distinta como povo do reino (1.18: "primícias" 
da nova criação, 2: 5: herdeiros do reino) 

•  Pessoas distintivas em contraste com a 
sociedade idólatra 



•  Distintivo em contraste com a sociedade idólatra 
•  Amigos com Deus ou amigos com o mundo (4.4) 
•  Pureza do mundo ou poluição pelo mundo (1.27) 
•  Pureza de coração ou mente dividida (4.8; 1.8) 



O que é necessário é que a comunidade cristã se 
desenvolva como uma alternativa contracultura à 
cultura dominante, em sua própria vida conjunta 
tanto distintiva como extrovertida, moldando a vida 
de seus membros, tanto dentro como fora da própria 
vida da comunidade, de maneiras que testemunham 
Jesus Cristo, em solidariedade crítica com tudo o 
que é bom na sociedade dominante e na crítica 
profética de tudo o que é corruptor e destrutivo. 



Tiago pode informar a vida de uma comunidade tão contra 
cultural porque seu objetivo é precisamente a formação e 
a educação da comunidade cristã como uma encarnação 
contra cultural dos valores e mandamentos de Deus. . . . O 
objetivo [na leitura de Tiago hoje] deve ser ouvir em 
nosso próprio contexto a voz distintiva do texto com vista 
à comunidade distintiva que pretende construir. 

          
            - R. Bauckham 

 



Como podemos ouvir Tiago hoje para que 
possamos ser formados em uma comunidade 
distintiva? 



•  Uma comunidade de devoção de todo o coração a 
Deus em um mundo de fé acolhedora e vida 
comprometida (4.4) 

•  Uma comunidade comprometida com a 
obediência à lei divina de liberdade em um mundo 
de liberdade autônoma (1.22-25, 2.8-11) 

•  Uma comunidade de oração e louvor em um 
mundo de autossuficiência e direito (5.13-16) 



•  Uma comunidade de total dependência de Deus 
em um mundo de autossuficiência (2.5) 

•  Uma comunidade de humildade em um mundo de 
orgulho auto assertivo e autopromocional (4.6) 

•  Uma comunidade solidária com os pobres e 
vulneráveis em um mundo com disparidade de 
riqueza (2.1-7) 



•  Uma comunidade de sabedoria em um mundo 
consumo inútil e hedonismo (3.13-18; 4.1-3) 

•  Uma comunidade de sabedoria de entrega em um 
mundo de inveja e ambição egoísta (3.13-18) 

•  Uma comunidade que vive confiando no 
propósito soberano de Deus em um mundo de 
ateísmo prático e o "eclipse de Deus" (4.13-17) 



•  Uma comunidade de justiça econômica em um mundo 
de injustiça econômica (5.1-6; 1.27; 2.15-17) 

•  Uma comunidade de alegria (1.2) e lamento (4.9) em 
um mundo de dor e idolatria 

•  Uma comunidade que usa bem suas línguas em um 
mundo de palavras baratas, muitas palavras, palavras 
destrutivas, palavras inexplicáveis (3.1-12; 1.26) 



•  Uma comunidade orientada para o futuro num 
mundo preocupado com o presente (5.7-9; 1.9-11; 
1.18) 

•  Uma comunidade de obediência dirigida pela fé 
em um mundo de "graça antinomia" (2.14-26; 
1.25) 

•  Uma comunidade de retidão moral em um mundo 
de imundície moral (1.21) 



•  Uma comunidade de autenticidade em um mundo 
de hipocrisia e imagem (2.14-26; 4.4-10) 

•  Uma comunidade de igualar amor em um mundo 
de status e privilégio (2.1-12) 

•  Uma comunidade que, de uma forma única, quer 
uma coisa no mundo das atividades efêmeras e 
transitórias (1.5-8; 4.8) 



•  Uma comunidade de paciência e firmeza em 
um mundo de gratificação instantânea e curtos 
períodos de atenção (5.7-9) 

•  Uma comunidade que se submete à autoridade 
de Deus em um mundo de autonomia 
individual (1.22-25) 


