
COMO PODEMOS TRANSFORMAR AS 
CIDADES DA AMÉRICA LATINA?



DOIS GRANDES DESAFIOS



Evangelho por 
obras

(Farisaísmo)

Evangelho da 
prosperidade

(Liberalismo)

 Não é apenas sobre crenças, 
mas faz parte da cultura

 Televisão cristã e não cristã  
promovem isso

 Os livros mais vendidos são 
dessa teologia

 Falso pietismo
 A doutrina torna-se um ídolo 
 Eles mostram Cristo por suas 

obras, mas não com seu 
coração



DUAS GRANDES RESPOSTAS ATUAIS



Profundidade 
teológica

Plantar muitas igrejas

Somente a fé salva, mas a 
fé que salva nunca está 

sozinha. 

João Calvino

Para transformar uma cidade, 
não basta apenas plantar 

milhares de igrejas ou alcançar 
centenas de convertidos, é 

necessário algo mais…

Tim Keller
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A ênfase no amor de Deus que perdoa sem a ênfase no 
discipulado, é graça barata.

Dietrich Bonhoeffer

Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, 
como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta 
senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.

Mateus 5:13 



MOVIMIENTO DISCIPULAR DO EVANGELHO
“Um Ecossistema do discipulado”



Los elementos del 
funcionamiento del 

ecosistema

Discipulados 
especializados

Igrejas que pensam no 
Reino (Catolicidade)

Treinamento 
para discipulado 

Discipulado de  
Vida

Visão teológica do 
evangelho para

A Cidade

Igreja 1

Igreja 2

Igreja 3Igreja
4

Igreja 5

Igreja 6

Discipulado para 
Líderes na cidade

Discipulado  na 
Fé e no 

Trabalho

Justiça & 
Misericórdia

Discipulado 
universitário

Discipulado 
na 

Evangelização 
urbana

Os elementos de 
funcionamento do 

ecossistema



Entendimento 
central

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 
DE UM MOVIMENTO DISCIPULAR
DO EVANGELHO

Uma  
catolicidade 

necessária

Evangelho

Igreja Cidade
Compreensão 
do contexto



Evangelho
• Notícias em vez de 

instruções
• Aceitação pela graça
• Renove nosso mundo

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 
DE UM MOVIMIENTO DISCIPULAR
DO EVANGELHO

Igreja

• Que tipo de igreja somos 
nós?

• Que impulsiona nossa 
igreja? Adoração, 
doutrina, evangelismo, 
comunhão, misericórdia?

• Quais são os dons que 
Deus nos deu?

• Reconhecer a 
necessidade de outros 
tipos de igrejas na 
cidade.

Cidade
• Que tipo de cidade é 

essa?
• Quais são seus 

principais ídolos?
• Quais são suas 

necessidades básicas?



REDES URBANAS DE DISCIPULADO



VIAS DE DISCIPULADO



EscuteAprenda

Coma
Envie

Abençoe

SURPREENDA O MUNDO: CINCO NOVOS HÁBITOS MISSIONAIS
Michael Frost



VIAS EVANGELÍSTICAS

CONHECER-SE COMUNHÃOAMIZADE COMPANHEIRISMO

AUMENTAR O CONHECIMENTO E O COMPROMISSO PESSOAL



UMA VIA DE “FÉ E TRABALHO” 

CONHECER-SE
Consciência

COMUNHÃO
Possessão

AMIZADE
Exposição

COMPANHEIRISMO
Selecionar

Participação

Adoração
Grupo de mentores 

para médicos

Grupo semanal de 
fé e trabalho

Grupo de apoio 
vocacional mensal

Conferência de final de 
semana sobre a fé 
relacionada com 

questões da vida dos 
trabalhadores.

Conferência sobre fé 
e trabalho; 

convidando um 
amigo

Discipulado 
um a um



UMA VIA DE ARTISTAS

CONOCER-SE
Consciência

COMUNHÃO
Possessão

AMIZADE
Exposição

COMPANHEIRISMO
Selecionar

Participação

AdoraçãoParticipação na 
academia de artes

Estudo  Bíblico 
para artistas

Seminário de um dia 
sobre fé e arte

Galeria de Arte com 
conferência

Concerto com um 
amigo

Reuniões pessoais



Uma cidade em transformação 
• Cidadãos cristãos servem generosamente em todos os lugares.

• Novos negócios e instituições civis fundados com princípios do evangelho são iniciados.

• Crentes integram sua fé com seu trabalho de tal forma que cada trabalho é uma atividade 
do Reino.

• Cristãos assumem posição de liderança na cidade.

• Cristãos e igrejas equipam, apoiam e comissionam  artistas na cidade.

• Líderes de influência dispõem do poder, da riqueza  e da influência em favor dos 
marginalizados. Além disso  apoiam o avanço de ministérios e de novas igrejas.



OBRIGADO


