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Começando pelo Evangelho 

 “Depois que João foi preso, Jesus foi para a 
Galileia, proclamando as boas novas de 
Deus. 
"O tempo é chegado", dizia ele. "O Reino 
de Deus está próximo. Arrependam-se e 
creiam nas boas novas!” " 

                                      - Marcos 1:14-15 



O evangelho . .  
o  são as boas novas do Reino de Deus entrando na 

história 
o  é o climax de uma longa história do Velho 

Testamento 
o  são as boas novas sobre o objetivo da história do 

mundo e de todos os povos 
o  são as boas novas sobre a restauração de toda a 

humanidade 
o  tem seu início em Jesus, especialmente sua morte e 

ressurreição 



Vivendo na história 

o  Abraçar o evangelho pela fé significa 
aceitar um convite para viver na história 
bíblica 
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Vivendo na história 

o  Abraçar o evangelho pela fé significa 
aceitar um convite para viver na história 
bíblica REPETIDO 

o  Nossas vidas inteiras serão moldadas por 
alguma história 



A raposa e o corvo 
Uma raposa elogia 
um corvo: “Meu 
amigo, você tem 
uma voz muito 
bonita, você poderia 
cantar uma canção 
para mim?” 
 
Qual é o significado 
disso? 



A raposa e o corvo 
Um corvo pousa no alto de 
uma árvore com um pedaço 
de carne no bico.  Há uma 
grande fome na floresta e 
todos os animais usam 
diferentes estratégias para 
tentar pegar a carne. A 
raposa elogia o corvo. Ele 
abre seu bico, a carne cai e a 
raposa foge com ela. 
 
Não seja enganado por 
bajulação! 



História 

xxxxxxxxxxxxx 
Início                    Tema                     Fim 
                    Conflito/Resolução 



De que história eu faço parte? 

 Eu só consigo responder a pergunta 
“O que é para eu fazer?” se eu 
conseguir responder a pergunta 
anterior “De que história eu faço 
parte?” 
      -Alasdair MacIntyre 



Há uma história real, uma história 
verdadeira? 

 A forma como entendemos a vida 
humana depende de qual concepção 
temos da história da humanidade.  
Qual é a história real da qual minha 
história de vida faz parte? 

 
      -Lesslie Newbigin 

 



Como é o mundo 

“. . . Uma história é a melhor forma 
de falar sobre como o mundo 
realmente é.” 
      - N.T. Wright 



Duas histórias são oferecidas 
     Na nossa cultura contemporânea . . . Duas histórias bem 

diferentes são contadas. Uma é a história da evolução, do 
desenvolvimento das espécies através da sobrevivência do 
mais forte; a história do surgimento da civilização, nosso 
tipo de civilização, e seu sucesso ao delegar à humanidade 
o domínio sobre a natureza. A outra história é aquela 
baseada na Bíblia, a história da criação e da queda, da 
eleição de Deus de um povo para ser o portador do Seu 
propósito para a humanidade e a vinda daquele em quem 
esse propósito deve ser cumprido. Essas são duas histórias 
diferentes e incompatíveis (Lesslie Newbigin). 



Vivendo na história real 

 Aceitar a autoridade dessa história é 
entrar e habitar nela. É viver no 
mundo da forma como ele é retratado 
nessa história.  
     - Richard Bauckham

  



A Bíblia como uma história 

 . . . o ponto principal do Cristianismo 
é que ele oferece uma história que é a 
verdadeira história do mundo todo. É 
uma verdade pública. (N.T. Wright). 



Uma observação Hindu! 

 Não consigo entender por que vocês missionários 
apresentam a Bíblia para nós, na Índia, como mais um 
livro de religião. Não é um livro de religião - e de 
qualquer maneira, nós já temos diversos livros de 
religião na Índia. Não precisamos de mais! Eu encontro 
na sua Bíblia, uma interpretação singular da história 
universal, a história de toda a criação e a história da raça 
humana. E desta forma, uma interpretação singular da 
pessoa humana como um agente responsável na história. 
Isto é ímpar. Não há nada mais, em toda a literatura 
religiosa do mundo, que se compare a isto (Badrinath). 



A palavra de um crítico literário não-cristão 

 Longe de buscar, como Homer, meramente nos 
fazer esquecer nossa própria realidade por algumas 
horas, busca superar nossa realidade: nós devemos 
moldar nossa vida para nos encaixarmos neste 
mundo, nos sentirmos elementos na sua estrutura 
de história universal. . . Tudo mais que acontece 
no mundo só pode ser concebido como um 
elemento nessa sequência; nela tudo que é 
conhecido sobre o mundo . . . deve ser encaixado 
como um ingrediente do plano divino. 

        - Erich Auerbach (comparando Homer da Odisseia ao Velho Testamento) 



A palavra de um sociólogo não-cristão 

O declínio do Cristianismo como praticado 
no Ocidente é fácil de explicar. As igrejas 
cristãs têm falhado totalmente em sua 
tarefa principal — recontar a história de 
sua fundação de uma maneira que seja 
relevante a estes tempos. 

     - John Carroll 



Por que é importante entender a Bíblia 
como uma única história? 
o  É a única maneira de conseguirmos resistir ao 
“conformados ao mundo” (Rom 12.2) 

 

Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de 
Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. 
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente, para 
que sejam capazes de experimentar e comprovar a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.  

      (Rom 12.1-2) 

 



O perigo em se conformar com este mundo 
o  Fragmentando a Bíblia em pequenas partes —moral, 

sermão, teológica, historico-crítica, devocional 
  

 Se permitirmos que a  Bíblia seja fragmentada, corremos o risco dela 
ser absorvida por qualquer outra história que está moldando a nossa 
cultura e, portanto, fará com que ela pare de moldar nossas vidas 
como deveria. A idolatria deturpou a história cultural dominante do 
mundo secular ocidental. Se, como cristãos, nós permitirmos que esta 
história (em vez da Bíblia) se torne o fundamento dos nossos 
pensamentos e ações, então nossas vidas não manifestarão as 
verdades das escrituras, mas as mentiras de uma cultura idólatra. 
Portanto, a unidade das escrituras não é um pequeno detalhe: uma 
Bíblia fragmentada pode, na verdade, gerar adoradores de ídolos 
piedosamente mornos, moralmente rígidos e teologicamente 
ortodóxos! (Drama of Scripture, 12 ou 14) 



Vivendo das encruzilhadas 



Assimilação da História Bíblica 



Evitando ser um “caso avançado de 
sincretismo” 

 Eu não acredito que nós possamos falar 
efetivamente sobre o Evangelho, como uma 
palavra dirigida à nossa cultura, a não ser que 
recuperemos a noção das Escrituras como um 
conjunto canônico, como a história que oferece 
o verdadeiro contexto para o nosso 
entendimento quanto ao significado das nossa 
vida — tanto pessoal quanto pública. 

 

      - Lesslie Newbigin 



Resistindo à história humanista global 
 O que nós realmente precisamos para 
reconhecer e resistir à esta nova 
metanarrativa da globalização? 
Certamente uma história que fale sobre 
o domínio global de incentivo ao lucro 
e da cultura de consumo . . .  

 
     - Richard Bauckham 



A necessidade por resumos subversivos 

 “. . . Resumos da história bíblica são mais 
ou menos essenciais” (Richard Bauckham). 

 

 Uma parte essencial da nossa tarefa 
missional e teológica hoje é “contar a 
história o mais claro possível, e deixar que 
ela subverta as outras maneiras de contar a 
história do mundo” . .” (NT Wright)  



O enredo das Escrituras 
o  ATO UM: Deus estabelece Seu Reino: Criação 
o  ATO DOIS: Rebelião no Reino: Queda 
o  ATO TRÊS: O Rei escolhe Israel: Início da Redenção 

n  Gen. 12:1-3: Abençoado para ser uma benção 
n  Ex. 19:3-6: Demonstração às nações 
n  On display on the land Demonstrando na terra (santa?) 
n  Israel falha em sua missão 
n  Profetas 

o  ATO QUATRO: A vinda de um Rei: Redenção Estabelecida 
n   Reune e renova Israel em sua missão 
n   Cumpre e inaugura a era a seguir com morte e ressurreição 
n   Comissiona-os a continuar sua missão 

o  ATO CINCO: Espalhando as Boas Novas do Rei: A missão da igreja 
o  ATO SEIS: O retorno do Rei: Redenção Cumprida 



 Refletindo sobre a História Bíblica 
o  História da ação de restauração de Deus (missio dei) 
o  História da restauração da humanidade inteira do 

pecado no contexto de toda a criação 
o  Escolhe e usa um povo como seu aliado no pacto 

n  Ser uma imagem do que Ele está fazendo 
n  Convidar outros (através da vida, palavra, atos) para a 

história   

 ‘A Bíblia oferece a nós a história da missão de Deus através do 
povo de Deus em seu compromisso com o mundo de Deus em 
favor de toda a criação de Deus.’ (C. Wright) 



Nosso lugar na História Bíblica 

 

Michael Goheen 



Qual é o nosso lugar no enredo das Escrituras? 

o  ATO UM: Deus estabelece Seu Reino: Criação 
o  ATO DOIS: Rebelião no Reino: Queda 
o  ATO TRÊS: O Rei escolhe Israel: Início da Redenção  
o  ATO QUATRO: A vinda de um Rei: Redenção 

Estabelecida 
o  ATO CINCO: Espalhando as Boas Novas do Rei: 

A redenção se faz conhecida 
o  ATO SEIS: O retorno do Rei: Redenção Cumprida 



Que tempo é este? Nosso lugar na história 
o  O Reino já chegou aqui mas ainda 

não completamente 
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Amostra e Prévia 
o  Nós temos uma amostra do Reino 

n  Degustação real agora 
n  Refeição completa depois 

o  Nós somos a prévia do Reino 
n  Filmagem real do filme/reino 
n  Criados para gerar interesse no 

expectador quanto ao futuro para que 
ele queira participar 





O chamado do povo de Deus: testemunhar 
 Nós podemos resumir o chamado das 
pessoas da igreja no mundo hoje com 
três palavras. A igreja é chamada a  
testemunhar —ser uma testemunha da 
vinda do Reino de Deus, da obra de 
renovação de Deus, exortando todas as 
pessoas em todos os lugares e se 
arrependerem e se unirem ao grupo de 
seguidores de Cristo. 



O chamado do povo de Deus: Servir 
 A igreja é chamada a servir—servir 
todas as pessoas em todos os lugares 
libertando-os de sua miséria e falta 
de alegria, tanto atacando as 
estruturas que vitimizam quanto 
aliviando a miséria de suas vítimas. 



O chamado do povo de Deus: Evidência 

 . . . a igreja é chamada, na sua própria 
vida e comunidade, a mostrar evidências 
da sua nova vida—não apenas esperar 
pela promessa de que um dia haverá um 
novo céu e uma nova terra, mas 
demonstrar o fato de que há um novo 
Poder e que o Reino já chegou.  
    – Nicholas Wolterstorff 



Que tempo é este? Nosso lugar na história 
o  O Reino já chegou aqui mas ainda não 

completamente 
o  Testemunho do objetivo da história: 

Integrar o fim da história e convidar 
outros a isso 
n  Ser testemunha 
n  Fazer testemunha 
n  Falar à testemunha 



Mostrando evidências de uma vida nova 

 Eles teriam que cantar cançoes 
melhores para que eu pudesse 
acreditar no Redentor deles: seus 
discípulos teriam que parecer mais 
redimidos! 

                                            - Friedrich Nietzsche 



 O estilo de vida dos cristãos não 
deveria ser apenas exemplar, mas 
também cativante. Ele deveria atrair 
pessoas de fora e convidá-los a se 
juntar à comunidade… Sua ‘existência 
exemplar’ é um imã poderoso que atrai 
pessoas de fora para dentro da igreja. 
(David Bosch) 

Existência exemplar 



Como deve ser esta existência exemplar? 

o  Uma comunidade de justiça em um mundo de 
injustiça ecológica e econômica 

o  Uma comunidade de generosidade e simplicidade 
(de suficiência) em um mundo consumista 

o  Uma comunidade de verdade (humildade e 
coragem) em um mundo de incerteza e 
desconfiança 

o  Uma comunidade de alegria e gratidão em um 
mundo de poderes 

o  Uma comunidade que vive a experiência da 
presença de Deus em um mundo secular 



Como deve ser esta existência exemplar? 

o  Uma comunidade de auto-controle e fidelidade 
matrimonial em um mundo saturado pelo sexo 

o  Uma comunidade de perdão em um mundo de 
ódio, competição, violência, rancor e vingança 

o  Uma comunidade de amor altruísta em um 
mundo de egoísmo e auto-reconhecimento 

o  Uma comunidade de sabedoria em um mundo de 
multiplicação do conhecimento e tecnologia da 
informação 



Como deve ser esta existência exemplar? 

o  Uma comunidade de paciência em um mundo de 
auto-reconhecimento imediato 

o  Uma comunidade de compaixão em um mundo 
entorpecido pela superexposição à violência e 
tragédias 

o  Uma comunidade que usa a linguagem 
positivamente em um mundo de comunicação 
destrutiva 

o  Uma comunidade de profundidade em uma cultura 
de superficialidade  



Como deve ser esta existência exemplar? 
o  Uma comunidade de seriedade vibrante em 

uma cultura de trivialidade 
o  Uma comunidade comprometida com as 

questões globais importantes em uma cultura 
de apatia e indiferença  

o  Uma comunidade de autodoação em uma 
cultura de egocentrismo, narcisismo e poder 

o  Uma comunidade com um propósito em um 
mundo de  apatia descomprometida 



Como deve ser esta existência exemplar? 
o  Uma comunidade de esperança em um mundo de 

desilusão e satisfação consumista 
o  Uma comunidade de humildade em um mundo de 

interesses próprios arrogantes  
o  Uma comunidade de alegria em um mundo dominado 

pela busca frenética e hedonista pelo prazer 
o  Uma comunidade com um propósito alegre em uma 

cultura de entretenimento para a morte 
o  Uma comunidade de adoração em um mundo de 

narcisismo 



Que tempo é este? Nosso lugar na história 

o  O Reino já chegou aqui mas ainda não 
totalmente 

o  Testemunho do objetivo da história: Integrar 
o fim da história e convidar outros a isso 

o  Continuar a missão de Jesus 
 
‘Assim como o Pai me enviou, eu os 
envio’ (João 20.21). 



Continuando a missão de Jesus 
o  Anunciou o reino com as suas palavras 
o  Demonstrou o reino com seus atos 
o  Encarnou o reino com a sua vida 
o  Foi solidário com o pobre e marginalizado 
o  Orou pelo reino 
o  Sofreu pelo reino 
o  Formou uma comunidade do reino 



Que tempo é este? Nosso lugar na história 

o  O Reino já chegou aqui mas ainda não 
totalmente 

o  Testemunho do objetivo da história: Integrar 
o fim da história e convidar outros a isso 

o  Continuando a missão de Jesus 
o  O testemunho é tão amplo quanto a vida da 

criação 
 
 



Witness as wide as creation 

 O Espírito confia ao povo de Deus a 
missão pelo mundo. 
 Ele constrange jovens e velhos, homens 
e mulheres, 
 a ir perto ou longe, na ciência e arte, 
mídia e mercado de trabalho, 
 com as boas novas da graça de Deus..  

                               

                                       - Our World Belongs to God, 33 
 



Central para nossa existência 
 Depois dos discípulos, a igreja é enviada– 
 enviada com o evangelho do reino  
 para fazer discípulos de todas as nações, para 
alimentar os famintos,  
 para proclamar a certeza de que em nome de 
Cristo há perdão de pecados e nova vida  
 para todos que se arrependem e acreditam–                                      
 para contar que nosso mundo pertence a Deus. 
  



Central para nossa existência 
 Em um mundo separado de Deus, onde 
milhões de pessoas se deparam com 
escolhas confusas,                   
 esta missão é central para nossa 
existência,               
 para anunciarmos o único nome que 
salva.  

                                                              



Tudo na vida é testemunho 
  O decreto de Jesus Cristo é para o 

mundo todo. 
 Seguir a este Senhor, é servi-lo em 
qualquer lugar, sem se moldar, 
 como luz na escuridão, 
 como sal em um mundo deteriorado.                                                                              

    - Our World Belongs to God, 44-45 
 



Nem um centímetro quadrado! 

 Não existe um centímetro quadrado  
em todo o território da humanidade 
em que Cristo, o justo Senhor sobre 
tudo, não reivindique: “Isso é meu!”  

 
      - Abraham Kuyper 

 



Reivindicado e contra-reivindicado 
 

 Não existe um território neutro no 
universo: cada metro quadrado, cada 
fração de segundo, é reivindicado por 
Deus e contra-reivindicado por 
Satanás. 
        - C. S. Lewis 



Sacred/Secular Dualism 



Que tempo é este? Nosso lugar na história 
o  O Reino já chegou aqui mas ainda não 

totalmente 
o  Testemunho do objetivo da história: Integrar o 

fim da história e convidar outros a isso 
o  Continuando a missão de Jesus 
o  O testemunho é tão amplo quanto a vida da 

criação 
o  Encontro missionário: Conflito inevitável de 

histórias 
 
 



Como eu devo viver? 

 A questão não é se alguma história 
irá moldar sua vida. A questão é 
somente qual história irá moldá-la. 



Quem irá narrar o mundo? 

“. . . o problema espiritual mais 
urgente do nosso tempo” é a questão 
“quem irá narrar o mundo?”  

  

o  A história global humanista, liberal? 
o  O Islamismo? 
o  A Bíblia? 



Um chamado a um futuro evangélico antigo 

“Hoje, assim como na época antiga, a Igreja é 
confrontada por um conjunto de narrativas que 
contradizem e competem com o evangelho. A 
questão urgente é : quem irá narrar o mundo?” 
  

“Em um mundo de histórias que competem entre 
si, nós conclamamos os evangélicos a 
recuperarem a verdade da palavra de Deus como 
a história do mundo, e fazer dela a peça central 
da vida cristã.” 
 

      - Robert Webber 



Email: michaelwgoheen@gmail.com 
 
Website: www.missionworldview.com  
 


