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Resumo: Este artigo faz uma pondera-
ção sobre os riscos e oportunidades envol-
vidos no processo de contextualização do 
Evangelho a culturas diversas no contexto 
contemporâneo. Esses riscos envolvem 
desde a perda de identidade até a postura 
exclusivista que vêm a cultura ocidental 
como superior às demais. O exemplo de 
Jesus e do apóstolo Paulo é tomado como 
elucidativos para a pregação cristã e os 
ministérios sociais.

AbstRAct: This article  reflects on the 
risks and opportunities involved in the 
process of contextualization of the Gospel  
in today´s  diversity of cultures and human 
conditions. The  risks range  from the loss 
of identity to the exclusivist bent and su-
periority orientation of the western culture.  
The examples of  Jesus and Paul  are taken 
as models for the Christian preaching and 
social ministries.

IntRodução

A tarefa de contextualizar o Evangelho 
através dos ministérios sociais envolve 
oportunidades e riscos. Oportunidades, 
porque muitas pessoas ouvem as verdades 
do Evangelho pela primeira vez numa 
situação de emergência (ou crise) e em 
programas de desenvolvimento, quando os 
que lhes prestam ajuda física, emocional, 
ou educacional também lhes transmitem 
as verdades espirituais de forma indireta, 
e lhes oferecem esperança. Riscos, porque 
quando contextualizamos o Evangelho 
sempre corremos o perigo de incluir, por 
mieo do nosso trabalho ou mensagem (fa-
lada, escrita, ou linguagem corporal), mais 
do que é necessário, ou seja, corremos o 

risco de recomendar nossa cultura como 
sendo melhor, nosso comportamento 
como ideal, nossa religião como superior, 
e nossa caridade como um meio de justi-
ficar a nossa ética moral e humanitária; e 
ao mesmo tempo corremos o risco de não 
incluir o que é necessário.

Neste aspecto, então, mesmo havendo 
riscos ou problemas no processo de contex-
tualizar o Evangelho por meio dos minis-
térios sociais, as oportunidades são muitas 
e mais esforços devem ser colocados nesta 
tão nobre missão, pois mesmo se as pes-
soas não se decidam a favor da verdade, o 
Evangelho foi vivido e demonstrado, e a 
promessa de Deus é que um dia a semente 
vai produzir fruto.

contextuAlIzAção do                            
evAngelho nA peRspectIvA mIssIoná-
RIA

Por muitos anos, mas principalmente na 
era Colonial, os missionários protestantes 
entendiam que para os pagãos (ou não-
cristãos) se tornarem cristãos eles tinham 
que também se tornar aculturados ao Oci-
dente, ou seja, aceitar a cultura ocidental. 
Com o passar do tempo, alguns estudiosos 
do assunto e missionários começaram a 
entender que as pessoas não só poderiam, 
mas deveriam manter suas culturas, valores 
e sistemas sociais ao se tornarem cristãs. 
Mais recentemente (na segunda metade 
do século 20), a contextualização crítica (e 
séria) começou a atuar de maneira benéfica, 
principalmente para corrigir o duplo abuso 
do cristianismo: que de um lado e por muito 
tempo havia rejeitado totalmente as culturas 
dos povos não-cristãos, e por outro, aceitava 
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uma fácil contextualização do Evangelho, 
com o risco do sincretismo religioso.

 A contextualização crítica (séria) en-
tende que o Evangelho está acima ou fora 
da cultura. Vem (ou é apresentado) como 
a mensagem da salvação não do Ocidente 
para o Oriente, ou do norte para o sul, mas 
de Deus para todos os povos, culturas, e 
nações. O Evangelho (como expresso na 
Palavra de Deus) julga a cultura e assim, 
aceita o que aí existe de bom, e também 
condena e rejeita o que existe de mal em 
cada cultura.2  

A tradução da Bíblia é sem dúvida uma 
das melhores formas de se contextualizar 
o Evangelho em outras culturas. É uma 
maneira muito séria e digna de dizermos 
às pessoas que Deus está falando a elas na 
sua própria língua; é a maneira de comuni-
carmos a elas a mensagem do Evangelho de 
uma forma compreensível e na sua própria 
linguagem. Assim como Jesus continuou 
Deus ao tomar a forma humana, o mesmo 
acontece com as Escrituras, que continuam 
sendo revelação divina mesmo escritas em 
línguas diferentes.3 

A verdadeira contextualização é mui-
to mais que simplesmente comunicar o 
Evangelho. Significa que o Evangelho foi 
comunicado, entendido, vivido e produziu 
fruto; que Deus (Pai, Filho e Espírito Santo) 
está ativamente trabalhando no coração das 
pessoas, tornando-as novas criaturas; que a 
Palavra Eterna (o Evangelho) transformou 
suas vidas, suas sociedades e culturas.4  
Quer dizer, adaptar, encarnar e transferir a 
mensagem, por meio de palavras, exemplo 
e obras de Cristo, de forma a representá-lo 
como Ele é, o verbo de Deus, a Palavra de 
Deus revelada aos homens. 

 Contextualizar o Evangelho significa 
viver a vida de Cristo em nossa vida; rece-
ber a Palavra viva e escrita e transmiti-la 
aos outros de uma forma que eles possam 
entender. Mesmo os que não sabem ler ou 
escrever podem entender o Evangelho, se 
este lhes for transmitido de uma maneira 
correta, e mais ainda, se este for vivido de 
modo a representar o Evangelho de Deus 
e o Deus do Evangelho.

defInIções e exemplos                              
de contextuAlIzAção

Para que se possa compreender melhor 
o conceito de contextualização, deve-se 
associá-lo a outras expressões. Estas expres-
sões embora não consigam, em si, exprimir 
o significado mais abrangente de contextua-
lização, em geral e no seu todo, nos ajudam 
a formar uma compreensão do mesmo. As 
expressões a que me refiro são ‘encarnação’, 
‘inculturação’ (paralelo a aculturação), aco-
modação e indigenização.5  

O termo contextualização significa 
fazer com que conceitos e idéias sejam 
relevantes em uma situação especifica.6  
Contextualização é a tradução do imutável 
conteúdo do Evangelho do reino em formas 
verbais compreensíveis às pessoas em suas 
culturas distintas e em suas situações de 
vida específicas;7  e é também o conteúdo 
do Evangelho sendo praticado e vivido 
de forma real, de forma que este não seja 
culturalmente aprisionado na cultura de um 
determinado povo . 

Com respeito ao texto bíblico, con-
textualização pode ser definida como um 
processo com três elementos distintos, 
revelação, interpretação e aplicação, por 
meio de que a continuidade de significado 
pode ser traçada.8  Contextualização ainda 
pode ser definida como o processo pelo 
qual a mensagem da Palavra de Deus se 
relaciona ao contexto cultural para o qual 
ela é proclamada; isto significa que a 
palavra de Deus deve ser trazida ao povo 
onde ele vive, no terreno cultural no qual 
está enraizado, de tal maneira que possa se 
identificar com a Palavra, se sentir em casa 
com a Palavra, e se expressar com a Palavra 
em sua própria forma cultural.9  

O processo de contextualização do 
Evangelho é empregado nos mais variados 
aspectos da missão da Igreja, como por 
exemplo: no processo de tradução da Bíblia 
(e toda a literatura cristã), na pregação do 
Evangelho de maneira compreensível ao 
ouvinte, na estrutura administrativa e na 
forma de governo eclesiástico, no disci-
pulado, na liturgia e no culto, nos rituais e 
nas cerimônias (batismo, casamento, santa 
ceia, lava -pés) na música e composição 
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de hinos, na comunicação, na educação, 
na saúde e nos hospitais e clínicas, no 
cuidado do meio-ambiente e da Criação, 
nos programas de socorro e emergência, 
na lida com os oprimidos e miseráveis, ou 
seja, na caridade da Igreja e nos progra-
mas de desenvolvimento (nos ministérios 
sociais), etc.

Cristo é o exemplo máximo da con-
textualização do Evangelho eterno. Ele é 
o Filho encarnado de Deus. Viveu para 
deixar-nos o exemplo a ser seguido, e Sua 
Igreja é chamada a seguir Seus passos. “O 
mundo necessita atualmente daquilo que 
tem sido necessário já há mil e novecentos 
anos – a revelação de Cristo”.10  Como então 
revelaremos Cristo ao mundo? Quais as 
formas e os métodos a serem usados? O 
que significa contextualizar o Evangelho, e 
fazê-lo para a época, as pessoas, a cultura e 
o lugar em que elas vivem? Ellen G. White 
afirma o seguinte:

Unicamente os métodos de Cristo 
trarão verdadeiro êxito no aproximar-se 
do povo. O Salvador misturava-Se com 
os homens como uma pessoa que lhes 
desejava o bem. Manifestava simpatia 
por eles, ministrava-lhes às necessidades 
e granjeava-lhes a confiança. Ordenava 
então: “Segue-me.”

É necessário pôr-se em íntimo contato 
com o povo mediante esforço pessoal. 
Se se empregasse menos tempo a pregar 
sermões, e mais fosse dedicado a serviço 
pessoal, maiores seriam os resultados que 
se veriam. Os pobres devem ser socorridos, 
cuidados os doentes, os aflitos e os que 
sofreram perdas confortados, instruídos os 
ignorantes e os inexperientes aconselhados. 
Cumpre-nos chorar com os que choram, e 
alegrar-nos com os que se alegram. Aliado 
ao poder de persuasão, ao poder da oração 
e ao poder do amor de Deus, esta obra não 
há de, não pode, ficar sem frutos.11

Podemos notar aqui uma clara defini-
ção de Ellen G. White da maneira como 
podemos ou devemos contextualizar o 
Evangelho, especialmente em se tratando 
dos ministérios sociais da Igreja. Mais ain-
da, cumpre-nos entender que a verdadeira 
contextualização do Evangelho não se de-

tém somente no âmbito da palavra escrita 
ou falada, vai ao coração do Evangelho, 
envolve o viver e o praticar o Evangelho 
– “Cristo em nós, a esperança da glória”.12  
Este é o conceito de Paulo ao se referir ao 
“mistério do Evangelho”. 

Outro exemplo de como contextualizar, 
no caso da mensagem adventista, encontra-
se no seguinte pensamento de Ellen G. 
White:

Ao trabalhardes em campo novo, não 
penseis ser vosso dever declarar imedia-
tamente ao povo: Somos adventistas do 
sétimo dia; cremos que o dia de repouso 
é o sábado; acreditamos que a alma é 
imortal. Isso haveria de levantar enorme 
barreira entre vós e aqueles a quem desejais 
alcançar. Falai-lhes, em se vos oferecendo 
oportunidade, de pontos de doutrinas sobre 
as quais estais em harmonia. Insisti sobre a 
necessidade da piedade prática. Tornai-lhes 
patente que sois cristãos, desejando paz e 
que amais sua alma. Vejam eles que sois 
conscienciosos. Assim lhes granjeareis a 
confiança; e haverá tempo suficiente para 
as doutrinas. Seja o coração conquistado, o 
solo preparado, e depois semeai a semente, 
apresentado em amor a verdade como é 
em Cristo.13  

 Notemos aqui que a verdade como ela é 
em Cristo deve ser apresentada depois que o 
solo está preparado. Deve-se contextualizar 
a verdade, não diminuindo-a ou aumentan-
do-a, mas no tempo certo, apresentando-a 
de modo a não afastar as pessoas, mas sim 
a atraí-las ao Salvador Jesus Cristo. Quer 
dizer, devemos dar uma roupagem atual ao 
Evangelho, apresentando-o ao povo de uma 
forma a inspirar a confiança, não somente 
na verdade escrita, mas naquilo que temos 
vivido, do modo como praticamos o Evan-
gelho em nossa própria vida. 

Outro exemplo que gostaria de citar é de 
um árabe e cristão genuíno (não adventista) 
que vive no Oriente Médio. Encontrei-o 
pela primeira vez no final de Fevereiro 
de 2003 na cidade de Pathos, no Chipre, 
enquanto participava de uma Conferência 
de Missão Global (“Janela 10/40 – Cons-
truindo Pontes de Relacionamentos com 
os Muçulmanos”). Seu nome é Mazhar 
Mallouhi. Estava ali também nesta confe-
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rência para compartilhar sua experiência 
com Cristo, como cristão, e com os árabes 
e muçulmanos. 

Ele nasceu num lar muçulmano (árabe) 
na Síria, lar este que se orgulha por ser 
descendente do profeta Maomé, e que já 
produziu famosos escritores, ativistas e po-
líticos comunistas, e também um discípulo 
de Cristo. Mazhar Mallouhi é escritor e já 
produziu mais de uma dúzia de livros; ele 
é também um missionário cristão para os 
muçulmanos do Oriente Médio, e ali vive 
para propagar o Evangelho e para declarar 
a paz de Cristo para o mundo muçulmano, 
para os árabes e também para os cristãos. 

Em agosto de 2003, li um artigo a 
respeito de Mazhar Mallouhi escrito por 
Paul-Gordon Chandler,14  onde Mazhar 
Mallouhi é descrito como o “legado cristão 
vivo de Gandhi no mundo muçulmano”. 
A experiência de conversão de Mallouhi 
é bastante singular, e ao mesmo tempo 
extraordinária. Para ele o cristianismo era 
uma ferramenta opressiva dos colonialistas, 
uma religião ocidental que continuava suas 
Cruzadas medievais contra o povo árabe. 
Em sua visão anterior, “os cristãos chamam 
a Cristo de ‘Príncipe da Paz’, mas ao mes-
mo tempo apóiam a guerra. A parte mais 
linda do Evangelho, a cruz, é usada como 
uma arma nas mãos dos que participam 
das Cruzadas contra nós; e a cruz, o meio 
pelo qual Deus abraçou a humanidade, se 
transforma em uma espada”.15  

O que mais fez com que Mallouhi con-
siderasse o cristianismo foi o exemplo e 
a vida de Mahatma Gandhi (1869-1948). 
Gandhi, apesar de nunca se tornar oficial-
mente cristão, considerava Cristo como o 
seu exemplo e freqüentemente dizia o se-
guinte aos cristãos e missionários na Índia: 
não fale sobre cristianismo, a rosa não tem 
que propagar o seu perfume, ela apenas o 
exala, e pessoas são atraídas a ela. Apenas 
viva o cristianismo e as pessoas virão para 
ver a fonte do seu poder. Assim é dito, aqui-
lo que os missionários cristãos não conse-
guiram fazer em cinqüenta anos, Gandhi 
por meio de sua vida, de suas tribulações 
e aprisionamento conseguiu, precisamente 
ele conseguiu que os olhos da Índia se dire-
cionassem para a cruz. O testemunho não 

intencional de Gandhi a respeito de Cristo 
para os hindus e muçulmanos da Índia 
acabou alcançando e tocando o coração de 
Mazhar Mallouhi. Ele viu os ensinamentos 
de Cristo demonstrados e vividos na vida 
de Gandhi. 16  

Assim como Gandhi encarnou e vi-
veu em sua própria vida os princípios do 
Evangelho de Cristo, Mazhar Mallouhi, 
mediante o exemplo de Gandhi, foi atraí-
do para Cristo, por força de Suas palavras 
que dizem: “Vinde a mim todos os que 
estais cansados e sobrecarregados e Eu os 
aliviarei.”

Como escritor, Mallouhi apresenta as 
Escrituras Sagradas de uma maneira que 
são culturalmente aceitáveis no Oriente 
Médio. Não muito tempo atrás em uma 
grande feira de livros árabes, num dos paí-
ses do norte da África, um livro de Mallou-
hi (intitulado: Uma Leitura Oriental do 
Evangelho de Lucas) fez com que a Bíblia 
acabasse ganhando tremendo acesso e acei-
tação entre o povo muçulmano e se tornou 
o livro mais vendido da feira. Depois de 
ter lido o livro de Mallouhi, um professor 
muçulmano universitário comentou o se-
guinte: “Esta é a primeira vez que vemos 
que Cristo tem raízes no Oriente Médio, 
que Se identifica e Se relaciona com nossa 
própria cultura! Historicamente, tínhamos 
recebido o cristianismo por meio das idéias 
impostas pelo colonialismo ocidental. Ago-
ra queremos que todos os estudantes no 
nosso departamento de estudos Islâmicos 
leiam este livro.”17  E o livro de Mallouhi 
se tornou um livro texto obrigatório na 
universidade deste professor. 

E assim Paul-Gordon Chandler conclui 
seu artigo a respeito de Mazhar Mallouhi: 
“Da mesma maneira como Mahatma Gan-
dhi possibilitou que os indianos conseguis-
sem visualizar Cristo caminhando nas suas 
ruas indianas, assim Mazhar Mallouhi está 
servindo, para trazer Cristo à sua cultura de 
origem, caminhando naturalmente pelas 
ruas do Oriente Médio. O seu sonho de 
conseguir um lar para a Palavra de Deus 
no coração do mundo muçulmano está 
ajudando milhares de muçulmanos a en-
tender o Evangelho, possibilitando muitos 
a encontrar a verdade e a reconciliação 
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duradoura no Príncipe da Paz do Oriente 
Médio.”18  

 Aí está um outro verdadeiro exemplo 
de contextualização. Contextualização 
que toma como base o exemplo de Cristo 
e os princípios bíblicos. Mallouhi é uma 
pessoa, um homem, um missionário bem-
aventurado e feliz porque seu ministério é o 
ministério da reconciliação de seu próximo 
com o Príncipe da Paz, com Cristo. Ele é 
um pacificador por excelência, mas o faz 
como cristão e comprometido com Cristo 
e Sua Palavra.

Neste momento surge uma pergunta: 
por que o cristianismo evangélico é visto 
tão negativamente pelas pessoas ao nosso 
redor? O que será que alunos universitários 
bastante secularizados pensam quando a 
palavra “evangélico” ou “crente” ou mes-
mo “cristão” é mencionada? O que estes 
mesmos estudantes pensam quando o nome 
“Jesus” é mencionado?

Outro exemplo nos vem do sociólogo, 
professor e autor de vinte e seis livros, Tony 
Campolo que nos dá um exemplo de como 
as palavras “Jesus” e “evangélico” evocam 
reações e sentimentos diferentes quando 
são pronunciadas. Na época em que Cam-
polo passou pelo campus da Universidade 
de Harvard, os cristãos evangélicos eram 
tratados de uma maneira muito negativa. 
Ao tentar descobrir por que os evangélicos 
tinham tantas dificuldades em Harvard, ele 
acabou tendo a oportunidade de falar com 
Peter Gomes, famoso professor de ética e 
também capelão da universidade. 

Na conversa entre Gomes e Campolo, 
ficou entendido que a maioria dos estu-
dantes da Harvard associavam a palavra 
“evangélico” com neofascista, homofôbico 
(aversão ao homossexualismo), antifemi-
nista, machista, porco capitalista, etc. E que 
a palavra “Jesus” evocava um sentimento 
ou reação totalmente diferente, como por 
exemplo: compassivo, perdoador, cheio 
de graça, compreensivo, etc. Então Gomes 
perguntou a Campolo: será que te incomoda 
o fato que a palavra (ou o nome) “Jesus” 
evoca uma reação totalmente oposta à 
palavra evangélico? Será que te incomoda 
o fato que estas duas palavras evocam re-

ações totalmente opostas? Ao que Gomes 
respondeu: o que estou tentando falar a 
você é que neste campus Jesus tem uma 
reputação muito boa, mas os evangélicos 
não.19  

Qual é a nossa reputação? Como será 
que representamos ou vivemos o cristia-
nismo? Como será que contextualizamos o 
Evangelho em nossa própria vida, em nossa 
profissão, em nosso falar e em nosso andar? 
Será que o nome “cristão evangélico” ou 
mais especificamente “cristão adventista” 
tem uma reputação positiva ou negativa 
em meio à sociedade ou à comunidade em 
que vivemos? 

Cristo declarou que quando fosse levan-
tado da terra atrairia todos a Ele. Será que 
Cristo tem nos atraído, como atraiu Mahat-
ma Gandhi, Mazhar Mollouhi, e mesmo os 
estudantes universitários da Harvard? Por 
isso, e por muito mais, é que o nome de 
Jesus tem poder, e como declara o apóstolo: 
“não há outro nome dado entre os homens 
pelo qual devamos ser salvos.”

Jesus veio representar a Deus para o 
mundo caído. Ele veio personificar a divin-
dade, viver o Evangelho, pois Ele mesmo 
é o Evangelho. Fez isso ao caminhar pelas 
estradas da Judéia, ao ajudar o necessitado, 
ao chamar pecadores ao arrependimento. E 
Ele mesmo continua a fazer este trabalho 
por meio de Seus fiéis seguidores quando 
estes também se dedicam a viver integral-
mente o Evangelho nos ministérios sociais 
em favor dos necessitados.

os mInIstéRIos socIAIs nA                 
peRspectIvA bíblIcA mIssIonáRIA

A Bíblia contém muitas ordenanças e 
instruções divinas com respeito ao devido 
cuidado que devemos ter para com as viú-
vas, os órfãos, os estrangeiros e peregrinos, 
os pobres e necessitados, os doentes, os 
aleijados e todos os oprimidos do pecado. 
Estas instruções nos foram dadas por um 
Deus que se preocupa e nos ama. Algumas 
delas encontramos nas seguintes passagens 
no Antigo Testamento: Êx 22:21-25; 23:9-
11; Lv 19:9-15; 25:25-28; Dt 10:17-19; 
14:28-29; 15:7-11; 24:12-21; 26:12-13; 
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27:19; Jó 29:12-17; 31:13-23; Sl 68:5; 
82:2-4; 112:4-9; 146:9; Pv 13:23; 14:31; 
19:7; 22:22-23; 23:10-11; 29:7; 31:10; Is 
1:17, 23; 10:1-2; 58:6-10; Jr 5:27-28; 7:5-7; 
22:3; 49:11; Ez 18:7; 16:49; Dn 4:27; Os 
14:3; Zc 7:9-10; e Ml 3:5.20  

Os profetas bíblicos do Antigo Testa-
mento tinham uma mensagem bem clara e 
dura no tocante as instruções de Deus com 
respeito à ajuda aos pobres e a seus direitos 
sociais e também ao trabalho beneficente 
em prol dos necessitados.

Jesus nos dá um exemplo simplesmente 
extraordinário ao nos contar a história do 
Bom Samaritano.21  Neste exemplo, em que 
o Evangelho se contextualiza na pessoa 
do bom samaritano, Jesus veio trazer uma 
nova interpretação daquilo que Deus já ha-
via ordenado na antiga aliança, mas que os 
israelitas/judeus do tempo de Jesus haviam 
esquecido. Ou seja, o Evangelho não faz 
acepção de pessoas. Assim nesta história 
Jesus nos dá o exemplo de como devemos 
prestar ajuda aos feridos, oprimidos, pobres 
e necessitados.

No Novo Testamento temos muitos 
exemplos de como esta ajuda deve fazer 
parte da vida do cristão bem como da Igre-
ja, que é o corpo de Cristo. Seu tratamento 
bondoso e abnegado para com as mulheres 
nos ajuda a entender como devemos con-
textualizar o Evangelho; e um exemplo 
é o da Mulher Samaritana (Jo 4:1-26); e 
outro exemplo de como Jesus reinterpreta 
ou contextualiza a mensagem de Deus é o 
caso da mulher adúltera (Jo 8:1-11).22 

O Evangelho de Cristo não é um Evan-
gelho social como muitos afirmam, mas 
é um Evangelho que visa ao ser todo. É 
um Evangelho holístico/integral. Cristo 
manifestou Seu amor curando as pessoas 
e libertando-as das enfermidades, restau-
rando os cegos, surdos-mudos, leprosos, 
paralíticos e inválidos.23 

O Evangelho de Jesus toca os pobres 
de uma maneira especial. É um Evangelho 
que se preocupa com as necessidades dos 
pobres, não somente aliviando suas neces-
sidades, mas também ensinando princípios 
que ajudam os pobres a se tornarem partici-
pantes das bênçãos de Deus. Ellen G. White 

fornece um princípio muito básico com 
respeito à maneira como se deve ajudar os 
pobres e necessitados:

Podemos dar aos pobres, e prejudicá-
los, ensinando-os a depender dos outros. 
Tais dádivas animam o egoísmo e a inutili-
dade. Conduzem muitas vezes à ociosidade, 
ao desperdício, e à intemperança. Homem 
algum que seja capaz de ganhar sua sub-
sistência tem o direito de depender dos 
outros. O provérbio: “O mundo me deve a 
manutenção” encerra a essência da mentira, 
da fraude e do roubo. O mundo não deve a 
subsistência a nenhum homem.24 

Ao mesmo tempo que a autora nos alerta 
do risco de fazer os pobres dependentes de 
nossa ajuda, também nos dá um princípio 
fundamental e a definição da verdadeira 
caridade:

A verdadeira caridade ajuda os homens 
a se ajudarem a si mesmos. Se alguém 
vem à nossa porta e pede alimento, não 
o devemos mandar embora com fome; 
sua pobreza pode ser o resultado de um 
infortúnio. Mas a verdadeira beneficência 
significa mais que simples dádivas. Im-
porta num real interesse no bem-estar dos 
outros. Cumpre-nos buscar compreender 
as necessidades dos pobres e aflitos, e 
conceder-lhes o auxílio que mais benefício 
lhes proporcione. Dedicar pensamentos e 
tempo e esforço pessoal, custa muitíssimo 
mais que dar meramente dinheiro. Mas é a 
verdadeira caridade.25 

Assim, ao ajudar os pobres devemos ser 
cuidadosos em não torná-los dependentes, 
mas tentarmos ajudá-los a ajudarem a si 
mesmos. O que afirma o apóstolo Paulo  
pode ser aplicado como princípio para os 
ministérios sociais e de ajuda: “Procureis 
viver quietos, e tratar dos vossos próprios 
negócios, e trabalhar com vossas próprias 
mãos, como já vo-lo temos mandado; para 
que andeis honestamente para com os que 
estão de fora, e não necessiteis de coisa 
alguma.”26  

Temos o exemplo de como Jesus con-
textualizou o Evangelho tanto no que tange 
a obra de ajudar às pessoas fisicamente 
quanto à salvação da alma. “O Salvador 
ministrava tanto à alma como ao corpo. O 
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Evangelho por Ele pregado é uma men-
sagem de vida espiritual e de restauração 
física. A libertação do pecado e a cura da 
doença estavam ligadas entre si.”27 

Assim, nossos esforços devem ser di-
rigidos no serviço da beneficência e ajuda 
aos  necessitados. Devemos sempre procurar 
manter o equilíbrio entre a cura das doenças 
físicas e a libertação do pecado; pedindo 
constantemente a ajuda e poder do Espírito 
Santo para agir com sabedoria, tato e amor 
no desempenho de nossa responsabilidade e 
missão. Como Jesus, não devemos destruir, 
mas salvar. E nossas ações e palavras devem 
testificar do poder salvador do Evangelho.

RIscos e opoRtunIdAdes dA contex-
tuAlIzAção do evAngelho

A contextualização do Evangelho sem-
pre é desafiadora trazendo consigo seus 
riscos e oportunidades. Se “o amor de 
Cristo nos constrange”, devemos aceitar 
e seguir Seus passos mesmo se tivermos 
de trabalhar nos mais variados lugares 
e circunstâncias. Mesmo se tivermos de 
trabalhar entre os muçulmanos, os hindus, 
os budistas ou os povos tribais, ou nas 
densas selvas, ou nas remotas ilhas, ou nos 
centros urbanos seculares, ou nas favelas, 
nossa obra de proclamar o Evangelho por 
palavras e por ações deve continuar. Em 
muitos lugares somente aqueles que se 
dedicam a ajudar as pessoas nos ministérios 
sociais têm acesso ao coração das pessoas, 
possibilitando assim uma porta de entrada 
para o Evangelho.

Podemos discutir os riscos da contextu-
alização em dois aspectos distintos: 

1) Corremos o risco de tornarmos o 
Evangelho tão comum e identificado à 
cultura local onde ele é pregado que não 
tenha mais efeito de transformar a cultura 
ou as pessoas; o Evangelho torna-se um 
prisioneiro da cultura, por excesso de 
contextualização, ou seja, uma contextua-
lização não crítica nem séria.

2) Da mesma forma a contextualização 
do Evangelho nos ministérios sociais apre-
senta um risco muito grande; o de transfor-
marmos os ministérios sociais em um fim 
em si mesmo, ou no próprio Evangelho; 

um exemplo seria onde a Igreja se torna 
uma grande agência social, ou em outras 
palavras, as Dorcas ou a Adra se torna na 
própria Igreja: uma grande Adra e uma 
igreja bem pequena.

Para os riscos do primeiro aspecto cita-
do acima podemos dar como exemplo os 
seguintes fatos bíblico-históricos:

O caso de Salomão – O rei mais sábio 
que já existiu tentou contextualizar o pla-
no de Deus de acordo com aquilo que ele 
achava ser o correto, de acordo com sua 
maneira de pensar. Permitiu que cultos a 
deuses estranhos fossem feitos dentro de 
seus palácios e no próprio território da 
nação israelita. O resultado foi terrível – a 
idolatria dos pagãos penetrou na nação es-
colhida e tornou-se parte da própria cultura 
do povo de Deus.

As tradições dos fariseus – As instru-
ções dadas por Deus foram rejeitadas, os 
conselhos divinos olvidados, e em seus 
lugares os fariseus e os lideres religiosos de 
Israel colocaram as ordenanças humanas, 
a vontade do homem em lugar da vontade 
de Deus. Uma contextualização da vontade 
de Deus e suas instruções que é substituída 
pelas ordenanças e tradições de homens. 
Assim corremos o mesmo risco na Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, onde com o 
passar do tempo, podemos nos esquecer 
de aprofundar os ensinamentos bíblicos e 
dos Testemunhos, e acabar aceitando sem 
refletir o que a Igreja estabelece por meio 
de tradição.

As tradições católicas – O mesmo 
acontece com a Igreja Católica Romana, 
que substituiu os mandamentos de Deus por 
mandamentos de homens. Em vez de pregar 
o Evangelho de Cristo, a Igreja Romana 
acabou se tornando um porta-voz da cultura 
e de tradições humanas; e, em vez de levar 
o Evangelho, tornou-se opressora ao forçar 
outros povos a aceitarem sua cultura como 
sendo o próprio Evangelho.

A Teologia da Libertação – Como um 
último exemplo, cito a Teologia da Liber-
tação, que mais recentemente (décadas de 
70 e 80), foi uma tentativa de contextualizar 
o Evangelho que acabou não respondendo 
aos problemas do ser humano. Não deu 
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certo, e hoje ninguém mais fala sobre a 
mesma.

Com respeito ao segundo aspecto, de 
a igreja se tornar um grande ministério 
social como um fim em si mesmo, temos 
os seguintes fatos como exemplos:

A caridade como meio de salvação – A 
prática da caridade substitui a necessidade 
de um salvador – a salvação pelas obras, 
em que os pobres acabam sendo uma ne-
cessidade para os que têm mais, ou os ricos. 
Para os pobres, a prática da humildade 
(ou inferioridade), e de ser pobre justifica 
a salvação, e da mesma maneira não se 
necessita de Deus, pois a pobreza também 
é um meio de salvação. O dar esmolas ou 
receber esmolas se torna mais importante 
que transmitir, pregar, aceitar ou viver o 
Evangelho. 

O evangelho social – Com o propósito 
de pregar o Evangelho, ministérios sociais 
são iniciados, mas com o passar do tempo 
não mais se fala nas coisas de Deus, no 
Evangelho que transforma, que restaura, 
que redime e salva. Fala-se que a sociedade 
pode melhorar, que o “evangelho social” 
vai transformar a sociedade e por fim o 
reino de Deus poderá ser estabelecido aqui 
nesta terra; pois as pessoas todas vão pro-
gredir até alcançar a santidade. Um paraíso 
na terra. Uma utopia.

Saúde sem Evangelho – O caso do 
Sanatório de Battle Creek e do Dr. John 
Kellogg. A restauração da saúde se tornou 
um fim em si mesmo. O lado espiritual 
foi esquecido e o Evangelho não mais foi 
praticado como fora instruído por Deus. 
No caso do Dr. Kellogg, que dizia que 
Deus está em todos os lugares, panteísmo, 
ou seja, uma contextualização totalmente 
errada da mensagem do Criador. 

Ministérios sociais (ADRA/Dorcas) sem 
Igreja e sem o Evangelho – Nossos hospi-
tais e instituições educacionais, bem como 
a agência de assistência social, recursos 
e desenvolvimento da Igreja Adventista 
também correm o perigo de perder de vista 
a função que é tanto de curar as doenças, 
como de ensinar os valores do reino de 

Deus, e de testemunhar para salvar do pe-
cado apontando o pecador para Cristo. 

Uma contextualização séria e balanceada 
do Evangelho resulta em muitos benefícios 
e oportunidades. Assim com o cristianismo 
teve que ser constantemente traduzido a 
outras culturas e a outras línguas desde o 
seu início, também devemos continuar fa-
zendo com que o Evangelho seja relevante 
à cultura e ao povo a que o levamos. Assim, 
o desafio para a Igreja Adventista, e este 
desafio se torna em grande oportunidade, 
é de “ajustar-se às mudanças sociais e de 
como expressar a verdade eterna de uma 
forma relevante para a cultura emergente, 
sem macular seus princípios”.28  

Alguns exemplos dentre muitos, de 
excelentes oportunidades providas por uma 
balanceada e crítica contextualização do 
Evangelho são os seguintes:

Produção de literatura e materiais de 
evangelismo – A Igreja tem uma grande 
oportunidade quando produz literatura e 
material cristão/bíblico nas mais diferentes 
línguas, para os mais variados povos. A 
tradução da Bíblia e de outros livros que 
falam do amor de Deus cumprem esse 
propósito.

Liturgia e música contextualizada – 
Quando o culto cristão e a música são bem 
contextualizados, o Evangelho pode ser 
transmitido pela boa música, acompanha-
do de uma teologia bíblica bem objetiva e 
normativa, e ao mesmo tempo adapta-se ao 
que as pessoas podem entender, produz um 
resultado positivo e transmite os princípios 
da fé cristã. O culto que coloca Deus como 
objeto de suprema adoração é uma benção 
a todos. 

Liderança cristã – Quando os líderes 
da Igreja seguem o exemplo de Cristo 
num mundo onde os valores bíblicos e do 
Evangelho não são populares, cumprem seu 
papel designado por Deus; avançam sobre 
a cultura, contextualizando o Evangelho 
e exemplificando em sua própria vida o 
caráter amável do Salvador.

Evangelho completo – A Igreja deve 
viver e praticar o Evangelho na sua to-
talidade. Por isso os Adventistas têm 
uma grande oportunidade de pregar uma 
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verdade para o tempo presente, uma ver-
dade contextualizada. As três mensagens 
angélicas, a todo o mundo, tribo, língua e 
povo. Ensinando, pregando e curando, de 
uma maneira a exemplificar o verdadeiro 
Evangelho como ele é em Cristo Jesus. 
Uma contextualização que pode ser feita 
por todos os departamentos, ministérios e 
agências da Igreja Adventista, pelo povo 
remanescente de Deus, “os que guardam os 
mandamentos de Deus e a fé de Jesus”.

O exemplo dos ministérios holísticos da 
Adra – Ao nos aproximarmos de um novo 
lugar, devemos tirar as sandálias de nossos 
pés como se esse lugar fosse uma terra 
santa. Creio que Deus trabalha com muitas 
pessoas antes que agências humanitárias 
comecem trabalhos sociais em qualquer 
lugar que seja. Deus também permite que 
Sua igreja seja estabelecida porque sem dú-
vida Ele é misericordioso, e também porque 
as pessoas podem melhor compreender o 
Evangelho quando este é pregado por meio 
de nossa vida, atos e palavras, e de nosso 
trabalho humanitário como o da Adra. 

conclusão

O testemunho silencioso e intencional 
dos que se dispõem a ajudar os necessita-
dos, mesmo em países onde o Evangelho 
não pode ser pregado abertamente, é sem 
dúvida uma maneira de contextualizar o 
Evangelho, e com a ajuda de Deus produ-
zirá ótimos resultados.

Sigamos o exemplo de Jesus Cristo, o 
nosso Salvador, que “ia de cidade em cida-
de, de vila em vila, pregando o Evangelho 
e curando os enfermos – o Rei da glória na 
humilde veste humana”.29  Ele sem dúvida 
não somente contextualizou o Evangelho 
na forma e significados (conteúdo) que 
podemos entender, mas Ele mesmo era 
o próprio Evangelho eterno. Peçamos a 
Ele para nos ajudar a seguir Seus passos, 
e assim como os patriarcas e profetas, os 
discípulos e apóstolos, os cristãos e os 
mártires do cristianismo de todas as épocas, 
vivamos o Evangelho pela graça e o pelo 
poder de Deus!

Como o apóstolo Paulo devemos afirmar: 
“Não me envergonho do Evangelho, porque 
é o poder de Deus para a salvação de todo 
aquele que crê: primeiro do judeu, depois 
do grego. Porque no Evangelho é revelada a 
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