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1 Introdução 

As congregações religiosas estão inseridas na comunidade local e 

desenvolvem um relacionamento com a mesma. Missiólogos têm ressaltado o ideal 

desse relacionamento através do conceito de missão encarnacional. O pressuposto é 

que a Igreja foi comissionada com o cumprimento de uma missão de se tornar 

representante de Deus na Terra, exercendo influência sobre as pessoas, suprindo as 

necessidades delas, transformando o ser humano de forma integral e promovendo o 

seu crescimento espiritual.  

Esta pesquisa irá verificar a relevância de um processo evangelístico 

encarnacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia na cidade de Campinas, SP. O foco 

deste estudo são os Centros de Influência localizados nos bairros Jardim Novos 

Campos Elíseos, Telesp e Vila União. Tal processo se dá pela identificação e 

relacionamento destes Centros com a comunidade que os cerca, sendo estas 

receptoras de toda a ação transformadora, nas dimensões física, espiritual e mental. 

Os objetos específicos da pesquisa são: discutir a relação da igreja e sua comunidade, 

principalmente a partir do princípio missiológico encarnacional  e verificar essas 

dinâmicas nesses casos específicos. 

A relevância deste estudo se dá em várias dimensões. A investigação 

acadêmica destaca o conceito de missão encarnacional e sua aplicação em 

determinado contexto, enquanto líderes eclesiásticos podem verificar a sua 

aplicabilidade. Finalmente, líderes comunitários também podem observar esse 

modelo de interação com igrejas.        

2 Metodologia Aplicada 

Para alcançar os objetivos que foram propostos, esta pesquisa pretende 

dialogar tanto com os principais fundamentos teóricos do pensamento Encarnacional 

e Missional, quanto realizar uma pesquisa empírica que permita comprovar as 

conclusões tiradas. Esta pesquisa terá como corpus, as comunidades supracitadas. 

Para tanto, quanto a metodologia teórica que será aplicada dialogaremos com os 

seguintes autores e obras:  o livro Beneficência Social, (WHITE, 2007), Transformação 

Radical, (KUHN, 2016), Plantio Urbano (BRAUN, 2014), Evangelismo e Testemunho 

(DIAS, 2013), Serviço Cristão, (WHITE, 2007), Teologia e Metodologia da Missão 
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(SOUZA, 2011), Igreja em Missão (MIRANDA, 2015), Igreja Relevante (GONÇALVES, 

2017). Com estes autores, a pesquisa apresentará o pensando Adventista do Sétimo 

Dia sobre Missão Encarnacional.  

Para melhor compreensão do tema, será necessário dialogar com os principais 

nomes evangélicos na atualidade, na área de Missão Encarnacional cito: A Missão do 

Povo de Deus (WRIGHT, 2012), O Que é Missão Integral? (PADILHA, 2009), 

Perspectivas no Movimento Cristão Mundial (WINTER; HAWTHORNE; BRADFORD, 

2009), A Igreja Missional na Bíblia (GOHEEN, 2014), Missão Integral (PADILHA, 

2012), Plantando Igrejas Missionais (STETZER, 2015), Missão Transformadora 

(BOSCH, 2014), Igreja Simples (RAINER; GEIGER, 2011), Uma Igreja com Propósitos 

(WARREN, 2008), Igreja Intencional (DEVER; ALEXANDER, 2015), Igreja Centrada 

(KELLER, 2014), A Missão de Deus (WRIGHT, 2014), Os Sem-Igreja (BOMILCAR, 

2012), O Plantador de Igreja (PATRICK, 2013), Plantação Global de Igrejas (OTT; 

WILSON, 2013), Abraçando o Mundo (REIMER, 2011).      

Primeiramente, esta pesquisa buscará mostrar a visão do conceito de 

Encarnacional e Missional para os Adventista do Sétimo Dia com relação aos 

Evangélicos em geral. Depois do conceito definido, em um segundo momento, 

apresentar a transformação do individuo que entra em contato com o processo da 

Missão Encarnada, levando em consideração a ação evangelística Integral, da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. Finalmente, este trabalho partirá para a sua pesquisa de 

campo. A forma escolhida para obter as informações das pessoas conforme 

pretendido nesta pesquisa será a Pesquisa Exploratória. A entrevista será feita 

seguindo os passos de Theodorson e Theodorson, “tradicionalmente reconhecido 

como aquele que melhor descreve o método citado”. (PIOVESAN; TEMPORINI, 

1995). Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que serão utilizados 

no desenvolvimento da pesquisa. Serão empregados dois métodos, sendo uma 

pesquisa survey e uma pesquisa documental.  

A pesquisa é quantitativa à medida que analisa os recursos utilizados no 

processo de planejamento, as práticas da Igreja Encarnacional delimitada pela 

especificidade regional, através de métodos estatísticos. Também tem um caráter 

exploratório e descritivo. A pesquisa documental tem abordagem qualitativa, uma vez 

que analisa os diversos autores que versam sobre o tema, empregando-se a análise 

temática, uma das técnicas da análise de conteúdo.  Por meio desses dois métodos, 

procura-se analisar as práticas da Igreja Encarnacional adotadas na área ora 
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designada e verificar se essas práticas estão em consonância com as percepções dos 

gestores.  

2.1 Pesquisa documental  

Para Gil (2002) a pesquisa documental vale-se de fonte de “papel”, documentos 

impressos, que ainda não receberam um tratamento analítico.  

A pesquisa documental é um método de coleta de dados, com o objetivo de 

formação de um corpus documental (SÁ-SILVA, ALMEIDA E GUINDANI, 2009), no 

caso desta pesquisa os documentos analisados são as obras e filósofos a serem 

discutidosO Cristão e sua Missão. 

 

 

 

Esta pesquisa tem como tema verificar a relevância de um processo 

evangelístico Intencional e Missional, onde Igreja Adventista do Sétimo Dia, se torna 

relevante na comunidade que esta inserida. A Igreja foi comissionada com o 

cumprimento de uma missão especifica. Ela deve se tornar representante de Deus na 

terra, exercendo influência sobre as pessoas, suprindo as necessidades, 

transformando o ser humano por completo e elevando-o a um patamar espiritual mais 

consistente. Esse processo, acontece quando a Igreja compreende com convicção, o 

real sentido de ir onde as pessoas estão.  

3 Problema de Pesquisa 

Considerando os aspectos sugeridos, esta pesquisa se propõe a estudar a 

seguinte questão: Ponderando os conceitos de Missão Integral, quais deles estão 

ocorrendo nas comunidades de Jd. Novos Campos Eliseos, Telesp e V. União em 

Campinas SP, nas iniciativas evangelísticas da Igreja Adventista do Sétimo Dia?   

3.1 Hipótese  

Esta pesquisa parte da suposição de que através do envolvimento da Igreja 

junto a comunidade, há transformação integral na vida daqueles que se dispõe ao 

trabalho em prol do semelhante, e daquele que recebe a influencia exercida pelo outro. 

Quando ambos entram em contato com a Missão Integral um transmite salvação e é 

salvo, e o outro recebe salvação e também é salvo. A hipótese também pretende 

expor, que o receptor da ação Missional pode ter a vida transformada totalmente em: 
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físico, mental e espiritual, a partir da atuação relevante de uma Igreja Missional. Uma 

principal atitude missional define-se em 3 pontos: Em primeiro lugar, a igreja missional 

deve servir no local onde ela está inserida; em segundo lugar o plantio de uma nova 

igreja deve ser contextualizado; e por fim, deve-se trabalhar com métodos 

diversificados para atingir pessoas que não foram alcançadas pelo evangelho, diz 

Stetzer (2006, p.19). A diferença entre a igreja tradicional e missional é que na 

missional, o foco esta nas reuniões dentro e fora da igreja. Ela cuida de si própria, e 

também se preocupa em alcançar os chamados:  sem-igrejas. Uma igreja assim 

responde o chamado de Jesus tornando-se encarnacional.     

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo geral  

Esta pesquisa visa, revelar que através dos conceitos de Missão Integral, as 

comunidades citadas no Projeto de Pesquisa, podem ser transformadas quando as 

iniciativas evangelísticas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se tornam efetivas na 

localidade onde ela esta inserida.    

3.2.2 Objetivo específicos 

Os objetos específicos de pesquisa são: [1]  Definir o conceito de Missão 

Integral dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia; [2] Levar em consideração a 

transformação Integral do individuo; [3] estudar a ação evangelística da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, nos bairros: Jd Novos Campos Eliseos, Telesp e V. União 

a luz do conceito Missional; [4] apresentar resultados da ação realizada em prol das 

comunidades citadas.        

3.2.3 Justificativa  

Ainda que a expressão Missão Integral não seja recente, há muitas igrejas que 

praticam várias ações missionais, sem usar a expressão para se referir ao que estão 

fazendo. Esta pesquisa se torna relevante, pois, deverá mostrar como moradores de 

uma comunidade que recebe a intervenção direta e intencional, de uma missão 

relevante, realizada por pessoas que desejam servir por servir, pode lhes dar uma 

nova visão de: sociedade, família e igreja.         
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4 O Cristão e sua Missão 

Os cristãos são herdeiros da missão de Deus (WRIGHT, 2014). “Jesus e os 

Seus primeiros seguidores construíram o arcabouço que veio a ser conhecido como 

a missão da igreja” (WRIGHT, 2014, p. 526). Depois de subir ao céu, Cristo almejava 

que Seus seguidores continuassem a obra que Ele havia iniciado na terra (WHITE, 

2007, p. 8). Sua vontade era que todo aquele que entrasse em contato com a verdade 

sobre o reino de Deus, também se tornasse uma testemunha dessa realidade.  

Deus poderia haver realizado Seu desígnio de salvar pecadores sem 
o nosso auxilio; mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao 
de Cristo, é-nos preciso partilhar de Sua obra. A fim de participar da 
alegria dEle – a alegria de ver almas redimidas por Seu sacrifício – 
devemos tomar parte em Seus labores para redenção delas (WHITE, 
2007, p.8).  

Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. 
Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida. O depositário 
tornar-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, 
fluindo para refrigério de todos, e tornando os que estão prestes a 
perecer, ansiosos de beber da água da vida” (WHITE, 2014, p.. 195 ).  

 

A Bíblia toda demonstra a iniciativa divina na missão. Deus se revela em 

missão, por que a sua missão é revelar-se a si mesmo – para salvar e redimir. Através 

da encarnação de Cristo o processo de revelação de Deus se torna ainda mais 

acessível ao pecador. Especialmente os quatro evangelhos, na descrição da vida e 

do ministério de Cristo, demonstram como Deus se une com o homem para salvar a 

raça humana caída. Em Cristo Deus cumpre perfeitamente a sua missão de salvar e 

revelar o seu caráter da forma mais objetiva possível. Assim, a encarnação comunica 

claramente a linguagem teológica de Deus – vista em Seu auto sacrifício na cruz em 

lugar do ser humano  (KUHN, 2017, p. 28).  

Seguindo essa linha de pensamento em que a missão é de Deus, e que Ele por 

sua vez compartilha com o ser humano, Wright (2014), conclui que todos os que estão 

em Cristo, são chamados para espalhar as bençãos dEle recebidas. O verdadeiro 

seguidor compreende de onde vem a missão, quem é o doador da missão e qual é a 

sua parte dentro da missão.  

Diante dos conceitos da Missão de Deus e da teoria do processo 

Encarnacional, cada discípulo deve exercer uma influência poderosa em sua área de 
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atuação. Deve Encarnar a Missão de Deus em seu sistema de vida, aliando a sua 

vontade com a daquele que o comissionou com dons.  

Se referindo aos seguidores de Cristo como cooperadores ou co-obreiros, Dias 

(2013, p. 18), os chama de “colegas de trabalho”, aqueles que trabalham juntamente 

com outra pessoa, no caso, com Deus. Quando o chamado é aceito, uma parceria é 

formada entre o divino e o humano, ambos trabalham em prol da salvação das 

pessoas. A igreja deve se tornar representante de Deus na Terra, exercendo influência 

sobre as pessoas, suprindo as necessidades, transformando o ser humano por 

completo e elevando-o a um patamar espiritual mais consistente. Esse processo, 

acontece quando a Igreja compreende com convicção, o real sentido de ir onde as 

pessoas estão. 

Pode-se observar claramente a ponte de ligação entre a teoria retro descrita, e 

a teologia espiritual através do texto da escritora Ellen G. White em sua obra:  

A obra de Cristo deve ser nosso exemplo. Ele andava continuamente 
fazendo o bem. No templo e nas sinagogas, nas ruas das cidades, 
nas praças e nas oficinas, na praia e na encosta dos montes, pregava 
o evangelho e curava os doentes. Sua vida foi de serviço 
desinteressado, e deve servir de modelo para nós. Seu terno e 
compassivo amor se constituem em uma censura ao egoísmo e à falta 
de sensibilidade” (WHITE, 2006, p. 31). 

 

Portanto, a missão deve ser parte integral da vida de todo cooperador de Cristo 

que imerge profundamente no contexto local ou transcultural. Deve ser relevante para 

a comunidade, agir como agente de transformação, atendendo o ser humano em todo 

as suas dimensões -- física, mental e espiritual. 

Pereira (2010, p.1), descrecev que Padilla: 

[...] faz uma abordagem mais teológica e menos bíblica. Por "mais 
teológica" queremos dizer que os argumentos de Padilla estão mais 
na área das ideias, o que não diminui, de modo algum, o valor da obra 
dele. Por "menos bíblica" queremos afirmar que o livro de Padilla não 
é uma teologia bíblica nos moldes do livro de Timóteo Carriker, porém, 
seus princípios são eminentemente bíblicos. Apesar de não termos o 
objetivo de comparar os dois autores, vale ressaltar que as aplicações 
de Padilla são mais contextualizadas que as de Carriker. Padilla 
desenvolve seu tratado em termos de desafios. Diz ele que o maior 
desafio que a igreja enfrenta atualmente é o desafio da missão integral 
(1992, p. 139). 

Continua o mesmo autor: 
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O que poderíamos denominar de mito ou mitos na missão integral da 
Igreja? Após relativa pesquisa e análise cuidadosa deste assunto, 
chegamos à conclusão que dois pontos resumiriam bem o mito de 
missão integral da Igreja. O primeiro deles estaria relacionado a um 
debate que perdura já algum tempo na igreja evangélica mundial e na 
brasileira em particular, a saber, a polarização entre evangelização e 
a responsabilidade social da Igreja. O segundo mito estaria 
diretamente ligado à dicotomia humana, isto é, o ser humano 
considerado em partes separadas ao invés do todo. Alguns fatores que 
possibilitaram o surgimento desses mitos é o que veremos, também, 
neste capítulo.[...] Que evangelização e responsabilidade social são 
verdades bíblicas para a Igreja de Jesus Cristo não há dúvida, ou pelo 
menos não deveria haver (*). Felizmente, a consciência social da igreja 
brasileira hoje parece ser maior do que algumas décadas atrás. 
Entretanto, se por um lado a Igreja vem melhorando em sua visão 
social, por outro, ainda não amadureceu tanto em sua concepção de 
missão integral, justamente porque ao se discutir prioridades (estamos 
falando apenas de evangelização e ação social) a igreja deixa de fazer 
bem uma e outra coisa. 

 

5 O Modelo da Encarnação de Cristo 

No centro de crenças e práticas da fé cristã está a ideia de um Deus que se 

tornou presente, tangível e real no mundo. A doutrina da encarnação é um dos pilares 

da teologia cristã que revela mais claramente o amor, cuidado e propósito de Deus 

para a vidas do ser humano, das comunidades de fé e toda a criação. A encarnação 

também é esse processo em que Deus tornou-se carne e veio se comunicar na 

linguagem, contexto e cultura humanos.  

A encarnação, primeiramente, está relacionada à iniciativa divina de encontrar 

e resgatar o ser humano. Em segundo lugar, Deus assume a forma humano através 

de Jesus e oferece a possibilidade de restaurar tudo que foi afetado pelo pecado. 

Deus insiste em se encontrar com o ser humano através do Espírito Santo e convida 

cada um a receber, experimentar e proclamar antecipadamente a restauração da 

criação. 

Na encarnação, observa-se a iniciativa divina para encontrar o ser humano. 

Desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis, o propósito de nosso Deus é de se 

relacionar com os seres humanos e com o resto da criação. Também desde o começo, 

existe a presença do mal e suas terríveis consequências na vida dos seres humanos 

e na criação. A visão de um Deus que vai ao encontro e resgate do ser humano é uma 

bela imagem e realidade Bíblica gera esperança de restauração. Desde os primeiros 
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relatos bíblicos há um Deus que se aproxima e torna sua presença real e tangível no 

meio das atividades diárias dos personagens bíblicos. Deus tem estado presente 

através de Sua voz, quando passeava pelo jardim do Éden, na sarça ardente, na 

coluna de nuvens e fogo no deserto e outros.  

Deus vai ao encontro das pessoas em meio às suas atividades diárias, como 

quando estão trabalhando no campo, procurando casas onde ficar ou procurando 

trabalho em outras cidades. Também pode-se ver que Deus vai ao encontro das 

pessoas em meio a situações difíceis como fome, discussões entre membros da 

família, perseguições e migrações. 

Desde os primeiros relatos bíblicos, observa-se um Deus ativo buscando 

reconciliação e restauração do pecado. Deus vai ao encontro de muitas maneiras e 

através de muitas pessoas, a fim de restaurar um povo que pode experimentar, 

incorporar e proclamar esta mensagem de reconciliação. 

Esse ideal de vida para as pessoas foi expresso e capturado pelo conceito 

hebraico de shalom. A vida de paz ou shalom se refere a relacionamentos restaurados 

com Deus, com os outros, com a criação e consigo mesmo. Esse desejo de 

reconciliação e restauração tornaram-se mais possíveis, reais e tangíveis “porque um 

menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, 

e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 

Príncipe da Paz” (Is 9:6). Este Príncipe da Paz é Jesus. E através de Jesus tem-se a 

possibilidade de um encontro real, tangível, visível na presença de Emanuel, Deus 

conosco. 

Em segundo lugar, Deus se tornou humano em Jesus. Deus falou de várias 

maneiras através do tempo e das culturas, mas em Cristo, Deus foi revelado no seu 

melhor. Em Cristo, Deus revelou seu propósito para todos as criaturas e para a 

humanidade (Hb 1). O evangelho de João ecoa a história da criação apresentando 

que a Palavra (Jesus) estava com Deus e o verbo era Deus (1:1). Esta Palavra  tornou-

se carne e habitou entre os seres humanos cheio de graça e verdade (1:14).  

Através de Jesus, Deus oferece a possibilidade de restaurar os 

relacionamentos humanos alterados e fragmentado pelo mal, violência e injustiça. Em 

e através de Jesus, Deus oferece o caminho e a possibilidade de salvação e 

reconciliar toda a criação com seu criador. Portanto, a encarnação afirma que a 

intenção de Deus é que se viva vidas reconciliadas com o Criador, consigo mesmos, 

com os vizinhos e com o resto da criação (ROTH, 2011, p. 77-79). 
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Essa compreensão tem implicações missionárias para as comunidades cristãs. 

A encarnação testemunha que na vida, morte e ressurreição de Jesus têm-se a 

expressão máxima do desejo de Deus na formação de uma comunidade ou de um 

povo de reconciliação e paz. Cabe à comunidade de cristãos a tarefa de incorporar e 

proclamar que o príncipe nasceu e inaugurou seu governo de shalom. No Novo 

Testamento, mais do que o termo grego “paz” (eirene), o termo “evangelho” é o que 

melhor tradução desta ideia. 

No Antigo Testamento shalom se refere às boas notícias da salvação em Jesus. 

Nesse contexto, pode-se falar sobre o evangelho de shalom. Jesus começou o seu 

ministério com estas palavras em Lucas 4:18-19: 

O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar 
os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, A pregar 
liberdade aos cativos, E restauração da vista aos cegos, A pôr em 
liberdade os oprimidos, A anunciar o ano aceitável do Senhor. 

Com essas palavras, Jesus iniciou seu ministério e resumiu seu chamado e 

missão. Este é o evangelho de Deus proclamado e feito visível por Jesus e pelos 

primeiros apóstolos. A vida e o ministério de Jesus são um claro testemunho de como 

Deus foi ao encontro do ser humano em um contexto particular e abordou pessoas 

em meio às suas atividades diárias. No final de seu ministério, Jesus enviou seus 

discípulos para seguir o exemplo dado por Ele (Jo 20:21): “Disse-lhes, pois, Jesus 

outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a 

vós.”   

O Evangelho de João descreve que Jesus foi ao encontro de seus discípulos 

quando eles estavam com as “portas fechadas” e com medo (Jo 20:19). Jesus ficou 

“no meio deles” e disse “paz seja convosco”. A presença de Jesus ressuscitado lhes 

garantiu paz e esperança da presença de Deus no meio deles (Jo 14: 26-27). Além 

disso, Jesus mostrou-lhes “as mãos e os lados” (Jo 20:20), sinais claros do custo e do 

caminho da encarnação. Desse contexto, extrai-se a base para o modelo de missão 

encarnacional: “Como o Pai me enviou, eu também vos envio” (Jo 20:21). 

Diferentemente de textos paralelos (Mt 28, Mc 16, Lc 24), em João, a ênfase está no 

envio: “como o Pai me enviou”. Nesse contexto de envio é que Jesus reafirma sua 

presença permanente no meio de seus discípulos através do Espírito Santo (Arias & 

Arias, 2003, p. 150-159). 
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A versão Peshitta da Bíblia (tradução do Aramaico) destaca o papel ativo do 

Espírito de Deus desde o começo da criação. Em Gênesis 1:2 lê-se que o Espírito de 

Deus tem estado sempre "incubado" no processo de criação, desde o começo (Bíblia 

Peshitta, 2007). A noção de incubação transmite as idéias de presença, cuidado e 

papel ativo do Espírito Santo. Pode-se afirmar que o Espírito Santo ainda está agindo 

“incubado” hoje no meio das atividades diárias do cristão. Jesus promete que o 

Espírito Santo estará com os seus seguidores no processo de cumprir essa missão 

de encarnar (Jo 14:16, 16:13). Deus convida a todos a serem seus colaboradores ou 

agentes encarnacionais através de Cristo no processo de tornar real, tangível e 

incorporar esse encontro com Deus e convidar para que outros tenham esse encontro. 

Dessa maneira, os seguidores de Jesus são convidados a continuar promovendo a 

missão encarnacional de Jesus, agora, agindo da forma como Ele agia, repetindo seus 

milagres e, principalmente, através do Seu testemunho na vida dos cristãos. 

Esses ministérios refletiriam o ministério de Cristo. Pois “Cristo passou por 

todas as cidades e aldeias, ensinando em sua sinagogas, pregando as boas novas do 

reino e curando todas as doenças”(Mt 9:35). Jesus usou sua natureza divina para 

curar as pessoas enquanto simultaneamente ensinava o evangelho. A Primazia do 

Amor,  que é a base para essa visão ampliada no que Cristo ensinou por princípio que 

é amar a Deus e à humanidade (Mt 22:37-39). Paulo também disse que o amor era o 

maior atributo (1Co 13:13). Tem havido uma tendência em alguns círculos, para 

inadvertidamente enfatizar o amor pela preocupação que resulta em um foco 

antropocêntrico. Mas devemos recuperar a importância de amar. João escreveu: 

Queridos amigos, vamos amar um ao outro, poro amor vem de Deus.  Para qualquer 

um quem não ama seu irmão, quem ele viu, não pode amar a Deus, a quem ele não 

viu (1Jo 4: 7, 20). Amar a Deus significa amar nossos vizinhos. Se realmente amamos 

nosso próximo, é porque também amamos a Deus. 

Algumas das críticas tem sido focadas no papel emergente dos negócios nas 

missões (Little, 2006, p. 80). No entanto, deve-se notar que o apóstolo Paulo usou os 

negócios em missões. Suas razões não eram para fazer dinheiro; ao contrário, ele 

tinha uma estratégia e objetivo. Ele argumentou apaixonadamente que ele tinha direito 

a remuneração financeira (1Co 9:1-5). Seu objetivo era tornar-se “tudo para todas as 

pessoas” (1Co 9:22). Esta frase é frequentemente usada para ensinar os missionários 

a identificarem sua cultura hospedeira. No entanto, deve-se notar que no contexto é 

de Paulo declaração culminante defendendo sua prática de recusar donativos 
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financeiros. Em vez de ser forçado a trabalhar com algumas dificuldades, Paulo teve 

uma tripla finalidade: 1) ganhar credibilidade,2) integridade do modelo, uma forte ética 

de trabalho, evangelismo leigo e 3) ter acesso a pessoas que ele não teria e foi capaz 

de alcançar. Paulo não viu sua empresa de fabricação de tendas como distração 

drenante, mas como um aprimoramento de seu objetivo de ver vidas transformadas, 

igrejas plantadas e o evangelho se espalhou pelo mundo. Ministrar às pessoas 

holisticamente pode fornecer um contexto para uma avaliação eficaz. Rodney Stark 

argumenta persuasivamente que o cristianismo ganhou destaque emos primeiros 

séculos porque os cristãos ministrando às pessoas em tempos de pragas e 

sofrimentos (Stark, 1996). Ele diz que a seita judaica obscura se tornou uma força 

religiosa dominante por causa de seus benefícios sociais. Os primeiros anos do 

cristianismo foram tempos difíceis para todas as pessoas, o que Deus fala através de 

Isaías, parece não fazer distinção entre amar a Deus e amar a vizinhança (Myers, 

2000, p. 2). 

Jesus disse que havia um “primeiro e maior mandamento” e disse amar o nosso 

próximo foi o segundo mandamento (Mt 22: 37–39). No entanto, o restante das 

Escrituras deixa claro que você não pode cumprir um sem executar o outro. Uma 

compreensão adequada seria perceber que nossa capacidade de amar o nosso 

próximo vem primeiro ter um relacionamento amoroso reconciliador com Deus. Em 

seguida, demonstramos nosso amar a Deus por amar o nosso próximo. 

Um pode vir antes do outro, mas eles não podem ser feitos de forma 

independente. Como Jesus disse: Eu digo a verdade, o que você fez por um dos 

menores desses irmãos, você fez por mim (Mt 25:40). Somos criados para glorificar a 

Deus. A glória de Deus é Deus manifestando sua majestade (Harrison 1984, 443-444). 

Deus é amor (1 João 4: 8, 16). Portanto, glorificar a Deus significa amá-lo e amar os 

outros como Ele faz.  

É por isso que Jesus deu primazia a esses mandamentos. A glória de Deus e 

o amor de Deus são atributos inseparáveis. Isto é a base da missão holística. Alguns 

apontaram para evangelismo e ministério social como “funcionalmente separados”. 

No entanto, eles são mais integrados do que essa formulação possa implicar. Eles 

são realmente interdependentes e fazem parte de um todo maior. Eles são os meios 

de um fim comum. Evangelismo é um meio para o fim de amar a Deus como é o 

ministério social. Ambos são um meio para o fim de amar os outros. Finalmente, 

ambos são um meio para o fim de aumentar a eficácia do outro. Muitos criticaram o 
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aumento do movimento em direção à missão holística (Missio Dei ou Missão Integral) 

argumentando persuasivamente que o cristianismo se desenvolveu e se destacou já 

nos primeiros séculos porque os cristãos ministravam às pessoas em tempos de 

pragas e sofrimentos.  

 

6 A Missão e as Necessidades Humanas 

Proponentes embasam o conceito de missão integral tanto no Antigo como no 

Novo Testamento. Como conceito missiológico, no entanto, foi desenvolvido no final 

dos anos 60 e começo dos anos 70. Em 1966 aconteceu nos Estados Unidos o 

Congresso de Wheaton, que procurou demonstrar que os evangélicos deveriam ter 

também uma preocupação com a justiça social e a transformação da sociedade. 

Posteriormente foi a vez do Congresso de Lausanne, em 1974, onde os evangélicos 

sublinharam as implicações sociais do evangelho e da missão da Igreja, fortalecendo 

assim a grande força com a compreensão e entendimento integral da missão. A partir 

do Congresso de Lausanne, entre os evangélicos, os posicionamentos se dividiram 

entre os mais conservadores que continuaram crendo que a evangelização é a tarefa 

principal da igreja e os de posição mais moderada que começaram a pensar que a 

busca pela justiça social também deveria ser integrada à missão da igreja, mas ainda 

subordinada à evangelização. Um terceiro grupo assumiu a posição de que não há 

prioridade na missão da igreja: tanto a evangelização como a ação social se 

completam, sem uma priorização entre elas. 

A Declaração de Wheaton de 1983, apelidada de “Igreja em Resposta à 

Necessidade Humana” foi o que levou à integração enquanto admitindo os desafios e 

mazelas do mundo: fome, violência, crescimento populacional, destruição dos valores 

familiares e comunismo. Esses problemas poderiam ser resolvidos através de 

intervenções estruturais baseadas em princípios bíblicos. Isso deveria ser alcançado 

através da insistência de todos os evangélicos em apoiar abertamente a igualdade 

racial, a liberdade humana e todas as formas de justiça social em todo o mundo e para 

toda a humanidade. 

Esta missão integral foi inserida no Desafio de Miqueias, possuindo por base o 

texto bíblico localizado em Miquéias 6: 8, que reiterava que o Senhor requer que os 

cristãos façam justiça, amem a bondade e a misericórdia e andem em humildade com 



17 
 

Deus. A Rede de Miquéias foi formada em 1999, composta de 276 cristãos envolvidos 

em alívio, desenvolvimento e justiça e organizações de 74 países. (A Rede Miquéias 

é uma comunidade global de cristãos que inclui organizações e indivíduos 

comprometidos à missão integral.) Fundada em setembro de 1999, a Rede Miquéias 

associa organizações e indivíduos cristãos, que muitas vezes trabalham isolados, 

para lhes aumentar, de forma significante, a capacidade e o impacto e também 

desenvolver a sua habilidade de agir coletivamente em áreas de interesse essenciais. 

O objetivo da Rede de Miquéias é fortalecer a capacidade das agências 

participantes de responder dentro da perspectiva bíblica às necessidades dos pobres 

e oprimidos, apresentar sobre a natureza da missão da Igreja de proclamar e 

demonstrar o amor de Cristo a um mundo necessitado e influenciar líderes e 

tomadores de decisão a manter e promover os direitos dos fracos e necessitados 

(Padilla, 2009). 

Percebe-se que o conceito de missão integral é uma herança desses 

acontecimentos fora do Brasil. Um outro marco importante no desenvolvimento dessa 

compreensão da missão foi a chamada teologia política dos teólogos germânicos. Karl 

Rehner, Johann Metz, Schillebeeck e outros desenvolveram uma teologia que 

influenciou Bonhoeffer e Moltmann, que, por sua vez, influenciaram o 

desenvolvimento da teologia na América Latina, dando início ou pelo menos ajudando 

a estabelecer a teologia da esperança na América Latina e no Brasil. 

A teologia política contribuiu em dois aspectos. Primeiro, corrigiu a tendência 

de confinar a teologia à arena privada e particular, reduzindo o coração da mensagem 

cristã e o exercício prático da fé a uma decisão meramente individual, à parte do 

mundo. Foi, portanto, uma reação à separação entre religião e sociedade. Segundo, 

contribuiu para o esforço da teologia em formular a mensagem escatológica do 

cristianismo no contexto da sociedade atual. 

Alguns reagiram veementemente, crendo que esses movimentos estavam 

orquestrando uma diminuição da preponderância do evangelho, ou da pregação do 

evangelho como atividade primária da igreja. Surgiram reações e algumas fortes 

críticas, explicitando que esses movimentos queriam tirar o evangelismo do papel 

principal da função da igreja no mundo. Outros reagiram positivamente, refletindo, 

criando congressos, conferências, seminários para uma reflexão mais aberta, mais 

saudável a respeito daquilo que estava sendo proposto. 

http://micahnetwork.org/pt-br/miss%C3%A3o-integral
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O livro de Luiz Longuini Neto, O Novo Rosto da Missão, é um apanhado 

histórico dos movimentos e congressos realizados na América Latina, como CELA 

(Conferência Evangélica Latino-Americana) I, II e III, e CLADE (Congresso Latino-

Americano de Evangelização) I, II, III e IV. 

O congresso de Lausanne repercutiu pelo mundo todo, incluindo o CBE de 

1983. O CBE, influenciado pelo Congresso de Lausanne, enfatizou a conceituação de 

que a evangelização era a tarefa principal da igreja. Na convocação para o congresso 

dizia: “Reafirmar a evangelização como tarefa prioritária da igreja, desafiando o povo 

de Deus a realizá-la de forma autêntica e urgente em âmbito nacional e mundial”. 

 

7 Uma Missão Multidimensional 

Como já ficou subentendido, o aspecto encarnacional da missão implica em 

abordar todas as dimensões do ser humano. O conceito de missão integral, sua 

história e suas nuances, busca expressar essa compreensão. Padilla (2014) explica 

que a missão integral é a maneira pela qual Deus pretende realizar seu propósito de 

amor e justiça revelado em Jesus Cristo, canalizado através da igreja e exibido no 

poder do Espírito Santo. A missão integral está relacionada à atividade de Deus 

através da igreja para o estabelecimento de seu reino e a salvação total da 

humanidade como fundada em na teologia do reino (Ringma, 2004). 

De Gruchy (2005) postula que a missão integral ou transformação holística é a 

proclamação e demonstração do evangelho. A missão holística envolve unir-se a 

pessoas com quem se procura servir, para desenvolver a visão, formação de equipe, 

capacitação e o desenvolvimento de vários programas e intervenções como parte da 

preocupação social, desenvolvimento da comunidade, comunidade de fé e o trabalho 

de transformação estrutural.  

Segundo Padilla (2009), através da proclamação da igreja do Evangelho e 

conversão de pessoas a Cristo, haveria um impacto resultante nas necessidades 

sociais, morais e psicológicas da humanidade. A missão integral considera o homem 

como o ponto de partida (unidade) do desenvolvimento no esforço das sociedades em 

desenvolvimento, comunidades e países. Considera o desenvolvimento das 

necessidades de uma pessoa inteira, isto é, espiritual (proclamação), econômico, 

político e social (demonstração) em sua totalidade, que idealmente devem ser 
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traduzidos e correlacionados ao crescimento e transformação da sociedade em geral. 

O objetivo final da missão integral (desenvolvimento transformacional) é o autêntico 

desenvolvimento e transformação através do envolvimento social, que é parte da 

característica de Deus e planos para a humanidade como demonstrado pela vida de 

Jesus (Lc 2:52). 

Como observado por Ringma (2004), a missão integral está embutida na 

preocupação com a pessoa inteira, o ministério profético que se junta a adoração de 

Deus e a obra de justiça para os necessitados, e reflexo do ministério de Jesus que 

implicava proclamação do evangelho e cura dos enfermos.  

Além disso, Ringma (2004) observa que a missão integral garante que 

programas se concentram em toda a comunidade com o objetivo de atender às 

necessidades espirituais e físicas da pessoa e a participação das agências de ajuda 

junto à comunidade local é um elemento fundamental desta abordagem ao 

desenvolvimento. Várias formas de se praticar a missão podem ser observadas 

quanto ao seu papel no desenvolvimento dela. 

Evangelismo (bem espiritual): Este é um método de missão que se preocupa 

em cuidar das necessidades espirituais do ser humano. Neste modelo, a religião só 

satisfaz a grande comissão de ensinar a palavra a todos os cantos da Terra e espera 

que, ao atender às necessidades espirituais, necessidades materiais e físicas serão 

atendidas. De acordo com este modelo, a Palavra de Deus é fortemente considerada 

no trabalho de desenvolvimento. Da mesma forma, este modelo se encaixa bem com 

o propósito original das missões que era salvar almas e plantar igrejas, principalmente 

em países estrangeiros, por meio da pregação do evangelho (Padilla, 2014). Este 

modelo procura compreender e explicar o desenvolvimento do homem em termos de 

espiritualidade. Como Myers (2000, 13) argumenta, “as causas da pobreza são 

espirituais, e o papel da igreja no desenvolvimento transformacional agindo no 

indivíduo como um todo buscando fazê-lo: ser um servo e uma fonte de 

encorajamento, não como comandante ou juiz”. 

O modelo do evangelismo (bem-estar espiritual) é baseado na premissa de que 

o homem é espiritual e outros esforços terrestres não são importantes para o reino de 

Deus. Neste modelo, a visão do chamado da igreja no mundo é reduzida ao 

evangelismo, e tudo o mais é considerado secundário ou sem importância (Ringma, 

2004). Além disso, o modelo considera o desenvolvimento da fé baseado na crença 

de que mudar uma vida ou uma comunidade é uma questão espiritual (Wallace et al., 
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2004). O modelo exemplifica o conceito de buscar o reino de Deus primeiro e todas 

as outras coisas entrarão no lugar. 

Este modelo é principalmente praticado e defendido por igrejas e ministérios 

que veem seu mandato para a humanidade como puramente evangelístico. Eles não 

se veem na esfera da demonstração. Este modelo só desenvolve o homem e a 

sociedade espiritualmente. Este modelo tende a ver o homem em termos de 

espiritualidade e desconsidera o fato de que o desenvolvimento holístico deve servir 

para corpo, alma e mente. O desafio deste modelo é que o mesmo ignora o fato de 

que o homem também tem necessidades físicas e materiais, que devem ser 

integradas às necessidades espirituais. 

Demonstração (somente bem-estar político, econômico e psicossocial): Este é 

um método que só procura atender as necessidades da sociedade materialmente, 

incluindo economicamente, na saúde, educação, agricultura e investimento, mas não 

atende às necessidades espirituais. Segundo Myers (2000), esse modelo super-

enfatiza o fato de que um cristão é mandado para demonstrar sua fé em boas obras 

à custa da espiritualidade. 

Este modelo vê o desenvolvimento nas lentes econômica, psicossocial e 

política (corpo e mente) sem a dimensão espiritual (espírito). Neste modelo, quando o 

homem tem boa saúde, segurança alimentar, educação, água e saneamento, seu 

desenvolvimento necessidades são satisfeitas e ele é considerado completo. Este 

modelo vê a pobreza do homem e a falta de desenvolvimento como puramente 

necessidades físicas, desarticuladas do espiritual. O desafio com esse modelo é que 

ele se concentra nos aspectos físicos e materiais bem-estar, isolando aspectos 

espirituais e não considera o homem como um todo feito de alma, corpo e mente, e 

material o desenvolvimento sozinho não pode ser holístico. 

Evangelismo e Demonstração (Paralelo Espiritual, Econômico, Psicossocial e 

Político): Evangelismo e demonstração é um método de missão que considera o 

desenvolvimento integral como aquele que proclamação e demonstração 

desempenham seus papéis de forma independente, mas ambos os esforços são 

voltados para o ser humano. De acordo com Padilla (2014), este modelo considera o 

mundo inteiro como um campo missionário onde cada necessidade humana é uma 

oportunidade para serviço missionário. Neste modelo, a igreja local é chamada para 

demonstrar a realidade do Reino de Deus no mundo, não apenas pelo que diz, mas 
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também pelo que é e pelo que faz para responder às necessidades humanas em todos 

os aspectos. 

Conforme Belshaw et al. (2001), os progressos espirituais e materiais nem 

sempre andam de mãos dadas e, em vez disso, operam paralelos um ao outro. A 

escola de pensamento deste modelo baseia-se no fato de que a principal razão para 

o envolvimento da igreja está contida na declaração de missão de Jesus na Terra que 

deveria trazer boas novas aos pobres. Boas notícias aqui se referem à proclamação 

e não à demonstração. 

Este modelo considera o desenvolvimento como aquele que atende às 

necessidades holísticas do homem através de paradigmas paralelos (Khan & Bashar, 

2008). A ideologia do modelo vê a religião e o desenvolvimento como duas entidades 

incompatíveis. Este modelo tende a tratar o corpo, a alma e a mente como entidades 

separadas e desconecta o corpo, alma e mente, compartimentando o homem, ele é 

um ser inteiro. O desafio deste modelo é que quando iniciativas de desenvolvimento 

ocorrem de forma fragmentada e compartimentalizada, sem um plano claro, sem uma 

missão orientadora, e sem levar em conta os desejos da comunidade, o resultado é 

um desenvolvimento desarticulado (Wallace et al., 2004). 

Evangelismo e Demonstração (Combinada ou Integrada): A teologia da 

transformação enfatiza tanto o evangelismo quanto a demonstração como coisas 

distintas, mas igualmente importantes. Isso implica realização de programas que 

enfocam toda a comunidade Ringma, 2004). Este modelo pode ser considerado o 

mais ideal no que se refere à missão integral (desenvolvimento). É uma combinação 

de proclamação e demonstração. Esse modelo baseia-se no princípio de que a fé 

deve se traduzir em obras. Neste modelo, evangelismo e trabalho de demonstração 

em sinergia para implementar iniciativas de desenvolvimento inclusivo. Neste modelo, 

a ação social e o evangelismo andam de mãos dadas. Neste modelo, a Igreja está 

comprometida em lidar com a pobreza. Como Belshaw et al. (2001) argumentam, o 

papel da igreja vai além do bem-estar material de seus membros, e além das 

preocupações temporais. Em vez disso, a religião desempenha um papel importante 

no desenvolvimento econômico. Como Myers (2000, xviii) argumenta que “os pobres 

e os não-pobres precisam da ajuda redentora de Deus para recuperar sua verdadeira 

identidade como filhos de Deus e na imagem de Deus e na sua verdadeira vocação 

de mordomos produtivos, dados dons de Deus para contribuir para o bem-estar de 

todos”. Nesta abordagem, a comunidade reconhece que o papel das igrejas não é 
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apenas ensinar e pregar o evangelho, mas também estar envolvido no 

desenvolvimento transformacional”. 

Este modelo vê um importante elo entre demonstração e proclamação. A Igreja 

(religião) atende a todos os tipos de necessidades, ou seja, espiritual, social, política 

e econômica. Neste modelo, as igrejas devem multiplicar e, ao mesmo tempo, devem 

atender às necessidades físicas e materiais dos seres humanos. Este modelo 

emprega uma abordagem holística e inclusiva para o desenvolvimento porque atende 

às necessidades do corpo, alma e mente. Este modelo cria uma ligação clara e 

interdependência da proclamação e demonstração.  

Religião e desenvolvimento são aparentemente inseparáveis neste modelo 

(Khan & Bashar, 2008). Este modelo de desenvolvimento é holístico, já que cuida de 

o corpo, alma e mente. Belshaw et al., (2001) argumentam que um cristão é ordenado 

a demonstrar sua fé em bom trabalho. Isso significa que, sem obras, a fé não é 

completa. McGauran (1972) argumenta que devemos servir o todo homem, seu 

espírito e seu corpo. Dado que a religião conduz o comportamento e as ações das 

pessoas em uma direção mais produtiva, não é possível separar a religião do 

desenvolvimento (Khan & Bashar, 2008). A religião se torna o fator principal para 

suprir necessidades materiais e físicas da sociedade, necessidades que 

complementam as necessidades espirituais. Um desafio com este modelo é que 

apesar de alcançar um desenvolvimento equilibrado é o ideal, equilibrar a 

proclamação e demonstração em um pêndulo não é uma tarefa fácil.  

8 Papel da Igreja no Desenvolvimento da Comunidade 

De acordo com Uzukwu (1996), a igreja é uma assembleia com competências 

derivadas da própria natureza e com o mandato inerente de transformar a sociedade. 

A religião está relacionada não só à dimensão espiritual, mas também a formação e 

validação de valores, cruciais no desenvolvimento integral. Como discutido por 

Belshaw et al., (2001) não importa quão avançado materialmente um país é, sem 

experiência e valores de dimensão religiosa, o progresso não pode alcança 

desenvolvimento. A missão integral, portanto, valida o desenvolvimento. 

Em essência, o desenvolvimento holístico ou transformacional é a missão do 

Reino, ou seja, a igreja envolvida na transformação da sociedade (Hughes & Bennet, 

1998). Como observado por Ringma (2004), o papel da missão integral para a 
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humanidade não é simplesmente evangelismo e ação social. Envolve também a 

construção de famílias que amam a Deus, criando negócios que atendam à 

comunidade, e formar instituições que moldam a sociedade em direção aos destinos 

divinos. Além disso, tem um mandato principal de evangelismo, plantio de igrejas, 

trabalhos de caridade, busca de justiça, transformação social, entre outras obras. 

A missão integral promove o bem de cada pessoa e de toda a pessoa nos 

aspectos cultural, econômico, político, social e aspectos espirituais, sem separá-los 

em partes. Como Myers (2000) observa, o desenvolvimento integral tem entre suas 

principais características, sustento, equidade, justiça, liberdade, participação, vida 

cultural, saúde ecológica, dignidade e autoestima para a humanidade. 

A missão integral tem um papel crucial de promover a justiça social como um 

princípio de desenvolvimento holístico. Como Padilla (2009) observa, a declaração de 

Wheaton 1983 destacou que as congregações não devem limitar-se aos ministérios 

tradicionais, deve também abordar as questões do mal e das injustiças sociais na 

comunidade local e na sociedade em geral. Ela apela às agências que vejam como 

seu papel facilitar as igrejas no cumprimento de sua missão holística para a 

humanidade. Stott (1997) como citado por Ringma (2005) vê o evangelismo e a ação 

social como parceiros que refletem a resposta cristã ao mandamento de fazer 

discípulos e o mandamento de amar o próximo e nesta parceria, evangelismo, de 

acordo com o movimento de Lausanne, continua sendo o principal parceiro. 

A missão integral tem o papel de fornecer um desenvolvimento 

transformacional e verdadeiro. Como Belshaw et al., (2001) observam, 

desenvolvimento melhora a vida de uma pessoa de forma holística, ajudando a 

recuperar sua verdadeira identidade como feita à imagem de Deus.  

O desenvolvimento integral é a obra de Deus, parte da missão de Deus ao 

mundo. O papel da missão integral no desenvolvimento é, portanto, catalítico. Como 

Myers (2000) ainda observa, Deus vê o desenvolvimento transformacional como uma 

maneira de refletir sua preocupação em buscar mudança positiva em toda a vida 

humana materialmente, socialmente e espiritualmente. Ele carrega a conotação 

humana o progresso é inevitável, requer muito trabalho e é realizado em um ambiente 

mundano antagonista e oposto. 
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9 A Dimensão Encarnacional da Igreja 

Uma igreja promove a missão encarnacional quando promove e facilita espaços 

onde se pode experimentar a graça, a misericórdia e a esperança no retorno de Jesus 

-- um novo céu e uma nova terra onde a reconciliação será plena (Ap 21). Isso ajuda 

a se dar abertura constante ao Espírito Santo e buscar discernimento à luz da vida, 

morte e ressurreição de Jesus. Nesse sentido, deve-se seguir o modelo de Jesus e 

lembrar de que o próprio Deus já esteve entre presente antes mesmo de o ser humano 

ser criado, preparando seus corações para ouvir a Palavra de Deus, revelar a Palavra 

a eles através da obra do Espírito Santo, e transformá-los através do poder da cruz 

(Hiebert e Hiebert, 1995, p. 373). 

Em Jesus, temos a máxima expressão da comunicação Deus decidiu se tornar 

humano e habitar entre nós inaugurando seu governo de paz e reconciliação através 

da vida, morte e ressurreição e, nos convida a fazer parte deste governo.  

A observação simples aponta para as modelos diferentes de igreja e para uma 

busca atual. A igreja tradicional é institucional e geralmente marcada pelas seguintes 

compreensões: (1) O contexto cultural é moderno; (2) A igreja ocupa um lugar 

privilegiado na cultura maior; (3) Pastores são professores que lideram pessoas em 

virtude de sua autoridade espiritual; (4) Os serviços da igreja são marcados por coros, 

roupões, hinários e órgãos; (5) Missões envolve enviar missionários e dinheiro através 

de agências missionárias. 

À medida que a igreja tradicional se torna menos popular, a igreja moderna se 

torna mais proeminente. Esta igreja tem as seguintes compreensões: (1) O contexto 

cultural está em transição do moderno para o pós-moderno; (2) Uma guerra cultural 

está sendo travada para recuperar uma posição perdida de privilégio na cultura; (3) 

Pastores são CEOs que administram negócios que “comercializam bens e serviços 

aos clientes”; (4) Os serviços da igreja usam a cultura pop das décadas de 1980 e 

1990, como violões e drama, em um esforço para atrair não cristãos; (5) Missões é 

um departamento da igreja que organiza viagens ao exterior. 

No entanto, nenhum dos dois modelos supri o ideal da dimensão encarnacional 

da igreja. Essas igrejas demonstram a seguinte compreensão: (1) O contexto cultural 

é pós-moderno e pluralista; (2) A igreja aceita que seja marginalizada na cultura; (3) 

Pastores são missionários locais; (4) Os serviços da igreja misturam formas antigas e 

estilos locais atuais e (5) Missões são "glocais" (global e local). As igrejas que 
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desenvolvem a dimensão encarnacional procuram fazer dos seus membros 

missionários eficazes onde quer que morem.  

Nesse sentido as igrejas assumem uma de três posturas: relevantes, 

reconstrucionistas ou revisionistas. Relevantes são evangélicos teologicamente 

conservadores que não estão muito interessados em remodelar a teologia mas em 

atualizar estilos de adoração, estilos de pregação e estruturas de liderança da igreja. 

O objetivo deles é ser mais relevante; portanto, apelar para o pós-modernismo e para 

as pessoas ocupadas. Os relevantes geralmente plantam novas igrejas para alcançar 

grupos de pessoas diferentes. A crítica comum aos relevantes é que eles estão 

fazendo pouco mais do que desenvolver uma “igreja legal” para jovens cristãos 

modernos e não vendo um crescimento significativo em conversões. Entre os 

relevantes existe também um grupo crescente de relevantes reformados, conforme 

visão de John Piper, Tim Keller e D. A. Carson. 

Os reconstrucionistas são geralmente evangélicos insatisfeito com as formas 

atuais de igreja (por exemplo, propósito, contemporâneo). Eles reforçam sua crítica 

ao observar que não se tem mais convertido as pessoas ao cristianismo, provando 

que as igrejas falharam em criar as transformações a que se propuseram. 

Posteriormente, eles propõem políticas mais informais, encarnacionais e orgânicas, 

como formas de igrejas domésticas (Home church), por exemplo. Reconstrucionistas 

que são mais influenciado pelas principais tradições cristãs, também usam termos 

como “novas comunidades monásticas” e “abadessa”. Os reconstrucionistas recebem 

apoio teológico de pessoas como Neil Cole, Michael Frost e Alan Hirsch. A crítica 

comum aos reconstrucionistas é que eles estão reunindo cristãos descontentes e que 

estão exagerando na tendência de mega-igreja, mas não estão vendo uma conversão 

significativa e crescimento. 

Os revisionistas são teologicamente liberais e questionam as principais 

doutrinas evangélicas, criticando sua adequação para o emergente mundo pós-

moderno. Reconstrucionistas buscam referência em líderes como BrianMcLaren e 

Doug Pagitt, bem como outros cristãos emergentes. A crítica comum aos revisionistas 

é que eles estão reciclando o debate doutrinário de uma geração anterior e também 

não estão vendo crescimento significativo de conversões.  

O que une cada um desses tipos de cristãos é uma conversa missiológica sobre 

o que uma igreja fiel deveria acreditar e fazer para alcançar a culturas e sociedades 

ainda não alcançadas pelo evangelho. Portanto, as verdades do cristianismo são 



26 
 

constantes, imutáveis e destinadas a todas as pessoas, épocas e lugares. Mas, os 

métodos pelos quais a verdade é articulada e praticada deve ser culturalmente 

apropriada e, portanto, constantemente interpretada (1Co 9:22–23). 

10 A Missão Integral 

Ainda hoje o debate permanece a respeito da prioridade missionária da igreja 

e a relação entre a proclamação e a demonstração. Alguns lamentam a falta de ênfase 

no evangelismo pessoal em missões hoje e criticar a tendência a considerar todos os 

empreendimentos missionários tão importantes quanto o evangelismo. Enquanto eles 

reconhecem a crescente necessidade de trabalho de ajuda e desenvolvimento, eles 

se preocupam com uma variedade atividades que substituem o evangelismo (Floyd, 

2002, 5). Alguns apontam que ministérios com foco no desenvolvimento e falta de 

ênfase no evangelismo estão apenas tornando as viagens das pessoas para o inferno 

mais confortáveis (Rundle, 2003, p. 229). Outras criticam uma ênfase pesada no 

evangelismo como sendo anti-bíblico, ineficaz e não levando em consideração as 

várias maneiras pelas quais Cristo trabalhou entre pessoas (Marus, 2004). 

Quando as Escrituras se tornaram “desmitologizadas”, os cristãos se 

concentraram em oferecer serviços sociais e deixaram de fora toda conversa sobre o 

céu, inferno, conversão e uma realidade espiritual maior. Esta versão reconstruída do 

evangelho ficou conhecido como evangelho social. Aqueles procuraram resgatas os 

fundamentos da fé e se distanciar dessa compreensão rejeitaram os programas 

sociais. As duas posições tornaram-se muito mais extremas e polarizadas após seus 

líderes originais faleceram. Walter Rauschenbusch, um arquiteto principal do 

Evangelho Social, realmente acreditava em uma experiência sobrenatural de 

conversão e William Jennings Bryan, o mais conhecido fundamentalista sincero, 

verdadeiramente acreditava que o evangelho deveria deixar sua marca na sociedade 

e sua economia (Siegel, 1997, 3). 

Obviamente, essas duas visões ainda prevalecem em vários ramos da Igreja 

até hoje. Em 1974, o Pacto de Lausanne expressou culpa pela negligência e por ter 

considerado às vezes evangelismo e preocupação social como mutuamente 

problemáticos. Evangelismo e desenvolvimento sócio-político fazem parte de dever 

cristão. Isso iniciou um movimento mas parece que nunca se chegou a um acordo 

quanto à natureza da relação entre esses dois aspectos do dever cristão. A situação 
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hoje: cristãos estão aprendendo a envolver-se na sociedade novamente, mas tais 

envolvimentos ainda são vistos com suspeita por muitas igrejas que crêem na Bíblia 

(Siegel 1997, 4).  

James Gustafson sugere que a maioria da igreja tem um “conceito truncado de 

evangelismo” (Gustafson, 2004, 84). Gustafson sugere que o foco tem sido muito na 

proclamação do evangelho. Ele não nega a necessidade de proclamação verbal, mas 

diz que isso não é tudo.  Parece que a perspectiva de Gustafson é suportada quando 

se lê atentamente a Grande Comissão (Mt 28:18-20). Ouve-se muitos sermões, 

assiste-se a muitos seminários e tem-se muitas discussões sobre esses três 

versículos. A maioria das explanações é que Cristo chamou para sair e evangelizar. 

O aspecto do evangelismo é traçado na comissão de Cristo como “fazer discípulos”. 

O termo evangelismo é usado para a frase “faça discípulos” e depois é definido como 

uma “proclamação verbal” da salvação em Cristo. Se “fazer discípulos” se refere a 

evangelismo, então certamente precisa-se expandir a compreensão desde ser 

simplesmente um processo verbal de aclamação do evangelho. Ser discípulo é ser 

transformado. Isso não significa entregar uma parte da vida para Cristo, antes a vida 

inteira.  

O objetivo de uma proclamação verbal é dar conhecimento da salvação. O 

objetivo do evangelismo é transformação. Gustafson coloca desta forma: evangelismo 

é transformação, transformação é desenvolvimento, desenvolvimento é evangelismo 

e de uma maneira muito real, faz sentido (Gustafson, 2004, p. 84-85). 

É necessário expandir nossa compreensão de evangelismo para algo além, 

mas incluindo, a pregação do evangelho. Há necessidade da construção de 

paradigmas que refletem as complexidades do nosso tempo e a extensão da tarefa 

da missão prática. René Padilla diz que precisamos “Criar modelos que tenham Jesus 

Cristo como o Senhor de toda a vida e mostre a interdependência de todos os seres 

humanos" (Padilla, 1986, p. 135). O missiólogo Horst Bürkle escreveu, “A missão é de 

total responsabilidade da igreja para o mundo” (Bürkle, 1979, p. 14). Chuck Colson 

disse: “O verdadeiro cristianismo vai muito além da fé privada e salvação pessoal. Não 

é nada menos do que uma estrutura para entender toda a realidade. É uma visão de 

mundo (Colson, 1999, p. ix).  

Havia uma grande variedade de epidemias. Por medo, os pagãos fugiram. Os 

cristãos ficaram para trás para ajudar e cuidar de quem precisa. Como resultado de 

sua compaixão, muitos pagãos, que tinham sido essencialmente abandonados por 
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sua comunidade por obras anteriores a sua conversão ao cristianismo. A fé cristã de 

repente fez sentido para as pessoas e comunidade cristã era algo pelo qual eles 

ansiavam pelo amor genuíno por pessoas distintas e criou uma atmosfera propícia 

para conversões generalizadas. O cristianismo cresceu porque era atraente para 

muitas pessoas. Isso resume o argumento de Stark (1996, p. 115). O amor dos 

cristãos atraiu aqueles que sofrem por suas chagas.  

Para receber o amor de um cristão a comunidade levou-os a querer fazer parte 

dessa comunidade. Cedo cristianismo desenvolveu compromissos para as pessoas 

compartilharem e amarem uns aos outros e coletivamente olharem o caminhar para 

as recompensas da próxima vida. O amor cristão é o nosso maior atributo e mais 

poderoso pedido de desculpas. 

O impacto do amor na eficácia do evangelismo não é apenas defendido por 

profissionais de assistência e desenvolvimento social. Apologista evangélico Ravi 

Zacharias disse, “se a igreja de Jesus Cristo se elevar ao desafio do HIV / AIDS, será 

a maior apologética do mundo já visto” conforme citação de Correll (2003, 266. 

O ministério social não é um obstáculo para evangelismo, antes parte 

integrante doe um aprimoramento significativo para ele. À medida que o mundo se 

torna cada vez mais integrados e valores do pluralismo e aumento da tolerância, um 

evangelismo baseado no amor é o que é necessário. É isso que vai distinguir 

evangelismo das escrituras de proselitismo sectário. René Padilla também observou 

que o evangelismo autêntico leva a que se coloque uma expressão de verdadeira 

preocupação com indivíduos e comunidades que não são vistos como 'almas' a serem 

salvas, mas como pessoas que têm físico, material, necessidades psicológicas e 

espirituais e que são o objeto do amor de Deus em Jesus Cristo (Padilla 2009, 303).  

Ainda não há superioridade inerente ou inferioridade a qualquer perspectiva. 

Eles se integram perfeitamente para igual ministério. É por isso que Pedro instruiu 

seus leitores a fazer o bem e depois seguir reduzido dizendo, “esteja sempre 

preparado para dar uma resposta a todos que pedirem para você dar a esperança que 

você tem” (1 Pedro 3:15). 

Se fazemos boas ações, precisamos estar prontos para dizer por que as 

fazemos. As questões virão. O mundo está se tornando cada vez mais integrado e 

estamos nos tornando mais conscientes e conhecedores de várias doenças, 

injustiças, problemas e sofrendo em todo o mundo. A população nos países em 

desenvolvimento está crescendo exponencialmente (Population Research Bureau 
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2006). Infelizmente, sofrerem vez de sucesso está acompanhando esse aumento. 

Todos os dias, quase 2.000 bebês estão infectados pelo HIV, durante a gravidez, no 

nascimento ou através da amamentação (Bourke 2004, 43). 

 As pessoas do mundo precisam saber que eles têm valor intrínseco. Eles são 

criadas à imagem de Deus e Ele os ama. Gloria Züniga escreveu bem, “todo mundo 

tem valor. Isto é distinto de sua ética pessoal, moralidade ou contribuição para o 

mundo” (Züniga, 2003, p. 90). Eles são merecedores da nossa compaixão. 

Pesquisadores de animais observaram que compaixão é uma característica 

inteiramente humana. Em sua reflexão sobre essa observação, Jordan Ballor disse: 

“O que há nos seres humanos que nos faz agir com compaixão quando animais não? 

Simplesmente isto: estávamos construindo com o propósito de amar a Deus amar o 

próximo” (Ballor 2005, 1). 

11 A Igreja Encarnacional em Campinas 

Na cidade de Campinas, São Paulo, algumas igrejas têm buscado desenvolver 

a dimensão encarnacional. Três projetos em três bairros diferentes que serão 

descritos a seguir têm desenvolvido práticas relacionadas à sua comunidade. 

11.1 A Igreja do Jd. Novos Campos Elíseos  

Na região dos Jd. Novos Campos Elíseos, em um barracão alugado, traçou-se 

o projeto para, naquele campo, a missão integral ser desenvolvida. Iniciou-se o 

treinamento com o público interessado, visando a análise dos dons de cada membro 

através do teste (APEST). Ato contínuo, compreendeu-se ali que não se devia focar 

no assistencialismo, através do fornecimento de cestas básicas, roupas e outros 

auxílios, por mais que essas ações sejam importantes e necessárias. Elaborou-se um 

projeto que contemplava tanto cursos, orientações, desenvolvimento pessoal e um 

programa espiritual com ações intencionais. Um grupo de pessoas comprometidas 

com o desejo de ajudar e suprir as necessidades do próximo se uniu. Esses métodos 

de auxílio social/comunitário são uma porta para que o evangelho seja conhecido. 

11.2 A Igreja do Balão do Laranja 

O primeiro projeto implementado foi na Igreja Adventista do Sétimo Dia do 

Balão do Laranja. Com diversos cursos profissionalizantes e de idiomas, a igreja local 
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passou a atender a dezenas de pessoas mensalmente, em suas necessidades físicas, 

intelectuais, profissionais e principalmente espirituais.  

Entretanto, nem todos tem a percepção de que a transformação é necessária 

e se fecham quando o evangelho lhe é apresentado. Diante disto, as ferramentas 

sociais e comunitárias se tornam acessórias e auxiliadoras no processo. Neste projeto, 

todos os dias havia cursos de caráter profissionalizantes e educacionais bem como a 

assistência aos indivíduos e a comunidade. A igreja possui atendimento todos os dias 

da semana, da seguinte forma: nas segundas é realizado cursos de 

empreendedorismo, nas terças inglês e artesanato, nas quartas culto especial de 

oração, nas quintas crochê e drenagem linfática, nas sextas atendimento especial aos 

necessitados, nos sábados culto especial de manhã e à tarde classe bíblica, nós 

domingos curso de violão e espanhol. Semanalmente a igreja do balão do laranja em 

suas atividades não eclesiásticas atendia um público flutuante em torno de 150 

pessoas.  

 

Figura 1- Balão do Laranja 
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Figura 2- Balão do Laranja 

 

 

Figura 3- Balão do Laranja 
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Figura 4- Balão do Laranja 

 

Figura 5- Balão do Laranja 

A grade deste projeto oferece nos dias de hoje, cursos de corte e cabelo, 

culinária, crochê, artesanato, inglês e drenagem linfática, além do principal que são 

os cultos celebrados no mesmo ambiente em horários diferentes, passando por estes, 

semanalmente, em torno de  150 pessoas de credos diferentes. Ali todos se 

profissionalizam em busca de novas oportunidades, recebem orientações técnicas 

das oficinas e uma base espiritual bíblica relevante para se tomar uma decisão ao 

lado de Cristo.  

Como resultado o número de batismos nessas comunidades aumentou, e a 

igreja tornou-se relevante não só no bairro, mas também para a cidade. O propósito 

de uma igreja existir é a transformação que ela pode realizar na vida de uma pessoa. 
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A verdadeira transformação só pode acontecer, quando o evangelho passa a ter o 

papel principal regendo a vida do ser humano. 

11.3 Igreja da Vila União 

O segundo projeto se localiza na Vila União. Uma casa de esquina em frente 

ao parque do bairro, recebe uma ação transformadora inusitada. Foi ali criada uma 

Home Church, porém, diferentemente do que ocorre na maioria dessas igrejas, sendo 

várias delas apenas refúgios de jovens que não querem estar em igrejas tradicionais 

que seguem uma doxologia tradicional, muitos destes refugiados espirituais também 

não querem compromissos missionais e procuram estas igrejas como esconderijos 

religiosos. Neste caso, tomou-se por se realizar a missão integral, alugando o imóvel, 

oferecendo cursos aos interessados: de inglês, de espanhol, bíblico e culinária. Na 

casa são realizados os cultos espirituais, atuais e motivacionais, tornando também 

este projeto relevante para a comunidade. 

 

 

Figura 6 - Casa da Vila 
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Figura 7- Casa da Vila 

 

Figura 8 - Casa da Vila 

 

Figura 9- Casa da Vila 
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Figura 10- Casa da Vila 

 

Figura 11- Casa da Vila 

 

Figura 12- Casa da Vila 
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Figura 13- Casa da Vila 

 Muitos são os lugares carentes em Campinas. E ao longo da Rodovia Santos 

Dumont, de ambos os lados em suas marginais, muitos cidadãos marginalizados 

sobrevivem à luta urbana diária de uma grande cidade. Múltiplas dificuldades podem 

ser registradas. Prostituição, tráfico e desemprego, são algumas destas situações. 

Dentre os bairros, cito o Telesp. Nesta comunidade, outra casa foi transformada em 

um Centro de Influência. Um ambiente transformacional onde crianças e adultos 

carentes, podem receber cursos e a palavra Deus semanalmente. Muitas pessoas já 

foram batizadas. Este projeto é extremamente relevante onde está localizado. Onde 

o tráfico impera a palavra de Deus resgata crianças, adolescentes, jovens e adultos 

de todas as idades, lhes proporcionando um novo sentido e uma nova realidade. Este 

projeto recebe o nome de Casa da Vila. 

11.4 Igreja Telesp 

O terceiro projeto a ser implantado, foi na IASD Telesp. Da mesma forma como 

o primeiro, do Balão do Laranja, o projeto vislumbrou diversos cursos 

profissionalizantes e de línguas, seno que a igreja local viu-se recebendo centenas de 

pessoas por mês, pessoas estas que antes do projeto se sentiam marginalizadas e 

sem valor, mas que através dele, passaram a conhecer uma igreja missional, que as 

atendem tanto no campo espiritual como material e profissional. A igreja possui 

atendimento todos os dias da semana, da seguinte forma: nas segundas é realizado 

cursos de empreendedorismo, nas terças inglês e artesanato, nas quartas culto 

especial de oração, nas quintas crochê e drenagem linfática, nas sextas atendimento 

especial aos necessitados, nos sábados culto especial de manhã e à tarde classe 

bíblica, nós domingos curso de violão e espanhol. Além disso, cursos de eletrônica 
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veicular, elétrica residencial, desenho técnico, manicure, corte de cabelo, são 

ministrados mensalmente na instituição. 

Semanalmente o projeto atende a 250 pessoas em suas atividades não 

eclesiásticas. 

Também como resultado deste trabalho, o número de batismos nessa 

comunidade teve um aumento de mais de 100% (cem porcento), e a igreja com isso 

se tornou tornourelevante não só no bairro, mas também para a cidade.  

 

 

Figura 14 - Telesp 

 

Figura 15- Telesp 
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Figura 16- Telesp 

 

Figura 17- Telesp 
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Figura 18- Telesp 

12 Conclusão 

Quando se vive em, para e através de Cristo, a transformação no estilo de vida, 

forma de pensar e de agir deve ocorrer. As igrejas se tornam faróis de Sua graça, 

faróis de abundância coletiva por nosso amor e cuidado, até no atendimento aos 

necessitados. 

 As pessoas se sentem amadas e parte de algo real, impactante e efetivo. 

Infelizmente, tende-se a errar o alvo no que Cristo quer que se faça a respeito de como 

o homem se  relaciona e trata uns aos outros em Seu Corpo, por fim, como Sua Igreja. 

E muitos que vêm para a adoração sem vislumbrar a abundância de fé e fruto em 

ação; nem veem esta igreja chegando até eles (Mc 3:1-6; 1Co 15:20; 2Co 5:20; Gl 

5:19-23; Hb 10:38; Tg 2:12-13; 2Jo 1:6; Ap 2:1-3:22). 

O chamado da igreja encarnacional é viver para Cristo, e faz isso quando vive 

em Cristo, alcançando os outros por meio Dele. Mas primeiro, tem-se que fazer um 

exame sério e introspectivo para ver como se demonstra bem a Cristo. Se não, 

entenderem-se de forma errada e deturpada a Cristo e ao chamado que Ele tem para 

cada pessoa. 

No entanto, pastores e líderes cristãos pensam que estão indo bem com seus 

esforços, apontando para as estrelas, programas e/ou recursos da igreja. No entanto, 

na realidade as pessoas não estão conectadas, não estão crescendo, e não estão 

sendo alimentados e conduzidos em um relacionamento profundo e impactante com 

Cristo como Senhor. Assim, não veem os outros como importantes e raramente irão 

para eles. Esquece-se que se tem uma herança, chamado e propósito, que é Cristo, 
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e modelo para buscar-se nEle se espelhar, e isso se encontra na igreja encarnacional 

(Fp 4:10-23). 

O que é ser Encarnacional? Encontra-se na verdade de como Cristo veio, viveu 

e vive em todos. Cristo veio e, ao fazê-lo, deixou o legado de cada um ir em e nome. 

Ele é a causa do cristianismo; coletivamente como Igreja, Ele é o Redentor que, por 

necessidade, teve que vir para salvar. Jesus Cristo é Deus, que se fez humano, 

vivendo neste mundo, mesmo estando esse mundo embarcado no pecado. No 

entanto, Ele permaneceu sem pecado. Ele não admitiu as maneiras mundanas ou as 

tentações à mão; assim, Ele permitiu que todos escolhessem serem salvos para que 

não sobrevir a segunda morte. 

A encarnação significa simplesmente Deus   Veio a ser “um de nós”, como 

homem. Ele era totalmente homem enquanto, ao mesmo tempo, permanecia 

plenamente Deus. É por isso que Ele pôde   identificar com a nossa situação   na vida 

e também tomar o nosso lugar na punição. Ele viveu uma existência humana normal 

por mais de 30 anos; Ele experimentou tudo o que experimentamos, incluindo todas 

as emoções, relacionamentos e tentações. Ele estava e está entre nós. 

A encarnação de Cristo significa que se toma o que Ele quer que o homem seja, 

para que se esteja vivendo o Evangelho enquanto nossas vidas estão tocando a de 

outras pessoas, mesmo na igreja. Transformados por serem enraizados na vida de 

Cristo. 

Ser uma "igreja encarnacional" significa ter uma compreensão de quem é Cristo 

e quem o ser humano é Nele. Esta é a base de ser um cristão.    

A Encarnação de Cristo era sobre o Seu construindo uma cruz para nós através 

de Sua cruz, assim os não salvos podem se tornar cristãos, e então nós devemos 

construir uma travessia para os outros, para que eles possam conhecê-lo também. 

Nós fazemos isso em nossas vidas pessoais; Como líderes, trazemos nosso 

relacionamento crescente e impactante com Ele para a liderança como servo, que é 

o que significa "liderança servil". Então, modelamos isso para que se torne uma prática 

contagiosa coletiva para o corpo de crentes com um profundo e profundo amor e 

gratidão por nosso Senhor, e depois vendo os outros como Seus filhos também. 

Assim, quando praticamos a igreja, levamos Cristo a outros como Cristo nos foi trazido 

no nascimento (Ef 3:14-21). 

Quando a igreja trabalha em sua missão, sendo uma igreja transformacional, 

preocupada com a integralidade da missão, ela torna-se encarnacional, pois busca o 
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servir e o adorar antes de tudo. Na cidade de Campinas observa-se diversos exemplos 

práticos desta igreja encarnacional. Quando a Igreja compreende o real propósito de 

sua existência, não se colocando como a missão, mas sim como um método dentre 

tantos outros em apresentar Deus e seu processo de redenção, ela consegue que a 

mensagem de salvação advinda do evangelho seja pregada com mais eficácia, pois 

atende as necessidades mais urgentes da comunidade que a circunda, criando 

vínculo relacional e social com as pessoas atendidas, demonstrando o quão 

importante são, ficando assim mais sensíveis a Cristo. 

O aspecto da liderança servil, onde Deus nos chama para um nível mais 

elevado de excelência, um de amor - para que nosso chamado, visão, capacidade e 

integridade sejam traduzidos em funcionalidade para uma igreja saudável, vibrante e 

triunfante. Em "Liderança Encarnacional",  lidera-se através do caminho que Cristo 

conduziu; na encarnação é na igreja,   nós tratamos e vamos para os outros como 

Cristo fez . Então, há comprometimento ao liderar, mas não nos caminhos do mundo, 

ou no caminho de outros que são biblicamente ignorantes, que podem administrar 

nossas igrejas, ou daqueles cujos olhos estão em desejos mundanos. Então, somos 

os influenciadores e não participantes de nossos bairros e do mundo. 

O que isso parece? O capítulo final da Epístola aos Hebreus nos mostra este 

chamado com uma exortação para sermos encarnados em nosso amor. A palavra 

"encarnação" não está lá, mas o conceito é. De fato, o amor é um dos principais temas 

de Hebreus, bem como muitas das epístolas de Paulo e, claro, foi o auge do trabalho 

e dos ensinamentos de Cristo. Nós devemos   amor alimentado de nossa   esperança   

e   fé, todos os quais fazem uma tríade de virtudes primárias das quais todo o fruto e 

caráter fluem. Isso é o que ser "impactado" significa. Estamos em pleno contato em e 

por Cristo, totalmente comprometidos com Ele, para que possamos edificar nossa fé 

que nos ajuda a preencher nossos relacionamentos interpessoais. Faz-se isso como 

pessoas que amam o Senhor e, como um coletivo de cristãos, mostram aos outros 

que somos seguidores verdadeiros e genuínos. Mostra-se então aos outros o amor, 

cuidando das pessoas, porque estamos sendo dependentes de Cristo e de Seus 

preceitos para ser real e eficaz nos valores do Reino e na modelagem de Seus 

caminhos para o mundo (Filipenses 2: 6-8). 

Seguir a Cristo significa exatamente isso: seguir Seu caráter e ensinamentos. 

Com isso a igreja deve reproduzir Seus passos, indo onde as pessoas e necessidades 

estão e onde pode-se encontrá-Lo. Isso pode exigir o rearranjo deliberado de 
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pensamento tradicional, para que as pessoas apreendam a aplicação que Ele tem 

para todos. Isso pode significar plantar uma igreja onde ela precisa estar, fazendo o 

ministério e o relacionamento acontecerem onde as pessoas e as necessidades estão.  

As igrejas encarnadas não têm programas que servem apenas para aqueles 

que vêm; eles vão para os outros também. Não se pode ser uma organização "venha 

e veja"; temos que ser um movimento que também "vai e diz".  

Cristianismo é comunidade; ser mutuamente dependentes uns dos outros e 

dever agir de acordo com a bondade uns com os outros, para que possamos mostrá-

lo de forma eficaz. Como cristãos, todos são sacerdotes uns dos outros, enquanto 

confia-se coletivamente em Cristo e ministra-se aos leigos e incipientes. 
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