


Qual	o	DNA	da	igreja	na	cidade?	
Tim	Keller	–	“O	significado	da	igreja”		

a)  Perspectiva tradicional: uma fortaleza. 
b)  Perspectiva liberal: um espelho. 
c)  Perspectiva pragmática: um parasita. 
d)  Perspectiva missional: um agente de transformação. 



Bases	bíblico	teológicas:		
1.  Na missão de Deus,                                         

revelada na história bíblica do mundo todo. 

a)  Deus criou todas as coisas  
      perfeitas e harmoniosas; 
b)  Nossos pais romperam com o 

Criador e devastaram a terra. 



Bases	bíblico	teológicas:		
1.  Na missão de Deus,                                         

revelada na história bíblica do mundo todo. 

c)  Deus iniciou a restauração de 
tudo formando um povo para si. 

d)  Deus reestabeleceu o seu 
governo através de Jesus. 



Bases	bíblico	teológicas:		
1.  Na missão de Deus,                                         

revelada na história bíblica do mundo todo. 

e)  Deus enviou seu povo ao mundo 
para anunciar o evangelho. 

f)  Deus consumará a restauração 
de todas as coisas em breve. 



David	Bosh	
(Igreja	Transformadora)	

“A missão não é primordialmente uma 
missão da igreja, mas um atributo de 

Deus. Deus é um ser missionário.”  



Jurgen	Moltmann	
(The	church	in	the	power	of	the	Spirit)	

“Não é a igreja que deve cumprir uma missão de 
Salvação no mundo; é a missão do Filho e do  

Espírito mediante o Pai que inclui a igreja.”  



Bases	bíblico	teológicas:		
2.  Na missão de Jesus,                                         

revelada por ele em Lucas 4:18. 

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para 
pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar 
liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para 
libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor".  

ProféBco	

Messiânico	

Escatológico	



Bases	bíblico	teológicas:		
2.  Na missão de Jesus,                                         

revelada por ele em Lucas 4:18. 

a)  Dimensão do anúncio verbal (“pregar... proclamar...”). 
b)  Dimensão dos atos concretos de amor (“pobres...”). 
c)  Dimensão dos mov. estrut. subsversivos (“oprimidos...”). 
                                                                        (Tethrausmenoi) 



D.	Senior	e	Carrol	Stuhlmueller								
(The	biblical	FoundaBons	for	mission	)	

“A missão da comunidade cristã...                
é uma missão de salvação,                    
como foi a obra de Cristo.” 



David	Bosh	
(Igreja	Transformadora)	

“A salvação implica a reversão de todas 
as más consequências do pecado, tanto 

contra Deus, quanto contra o próximo. 
Ela não tem só uma dimensão “vertical”.” 



Bases	bíblico	teológicas:		
3.  Na vocação da igreja,                                             

revelada revelada na oração sacerdotal de Jesus (Jo 17) 

a)  Profundamente engajada (transformadora).                                   
“Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei” (v.18) 

b)  Intencionalmente encarnada.                                     
“Digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo” (v.13) 



Bases	bíblico	teológicas:		
3.  Na vocação da igreja,                                         

revelada revelada na oração sacerdotal de Jesus. 

c)  Essencialmente bíblica.                                              
“Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou...” (v.14) 

d)  Reconhecidamente santa.                                            
“...para que também eles sejam santificados...” (v.19)  



Katharina	Lutero 

“Enquanto seu marido pregava, abriu as 
portas de sua casa para abrigar perseguidos. 
Em alguns momentos sua casa chegou a ser 
habitada por mais de 25 pessoas.” 



George	Whitefield	

Um dos maiores evangelistas do século XVIII, 
pregador incansável, recebeu um convite de 
John Wesley, veio com ele para a Georgia e 
ajudou a fundar um orfanato. 



Willian	Wilbeforce	

“Membro do parlamento britânico militou por 
30 anos contra a escravatura e acabou 
conseguido abolir o tráfico  
negreiro na Inglaterra.” 



Corrie	Ten	Boom	

Uma cristã de tradição reformada que ajudou 
a esconder judeus dos nazistas em sua 
própria casa na Holanda. E o preço foi muito 
alto: ela e sua família foram presos. 



Barreira	a	serem	quebrada	para	nos	
tornarmos	uma	igreja	transformadora:		

1.  A barreira do “não-ver” 

2.  A barreira do “não-agir” 



César	Marques	Lopes	
“Não adianta apenas não roubar numa sociedade em que o roubo 
dos políticos e empresários trás consequências profundas para a 
população. Não adianta simplesmente não usar drogas em cidades 
e bairros em que crianças são envolvidas pelo tráfico de 
entorpecentes e morrem diariamente em consequência disso. Não 
adianta simplesmente não matar num mundo dominado por 
interesses gananciosos que falam mais alto do que a própria vida.  



Barreira	a	serem	quebrada	para	nos	
tornarmos	uma	igreja	transformadora:		

1.  A barreira do “não-ver” 

2.  A barreira do “não-agir” 

3.  A barreira do “não-treinar” 



Orlando	Costas	

“Dentre todas as tarefas atribuídas ao ministério 
pastoral, nenhuma é tão abrangente e crucial 

quanto a mobilização dos fiéis para o 
testemunho.” 

 



Orlando	Costas	

“É na igreja local que a missão integral 
(transformadora) se concretiza por meio de 

suas ações que promovem o crescimento nas 
dimensões numérica, orgânica, conceitual 

(teológica), e diaconal”. 
 



Conclusão	


