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Prefácio
A Palavra de Deus deve definir e dirigir o trabalho das missões 
cristãs. Por esta razão, o International Mission Board (também 
conhecido no Brasil como a Junta de Richmond) começou uma 
iniciativa de vários anos destinada a esclarecer as fundações da 
Palavra de Deus que alimentam o nosso trabalho em todo o 
mundo. Essa iniciativa envolveu a colaboração entre o consel-
ho administrativo do IMB, funcionários, e missionários do IMB 
de todas as regiões do mundo; pastores da Convenção Batista 
do Sul dos EUA e professores de todos os seminários Batistas 
do Sul dos EUA; e, vários outros homens e mulheres em igrejas 
e organizações missionárias. As páginas que seguem retratam 
o fruto dessa iniciativa.

Acreditamos que os fundamentos bíblicos e teológicos das 
missões cristãs são críticos não apenas para os missionários, 
mas também para as igrejas que os enviam e os apoiam. Em 
vista da ordem de Cristo para fazer discípulos de todas as 
nações, pastores e membros de igrejas da mesma forma, pre-
cisam saber quem são os missionários, o que os missionários 
fazem, porque a igreja deve enviar missionários e como a igreja 
pode ajudá-los a ter sucesso.

Consequentemente, oferecemos esses fundamentos na espe-
rança de que eles ajudarão não apenas os missionários, mas 
também pastores e membros das igrejas a desempenhar seu 
papel dado por Deus para ver o evangelho de Cristo conheci-
do, a graça de Cristo desfrutada e a glória de Cristo exaltada 
entre as nações, particularmente entre os bilhões de homens, 
mulheres e crianças que nunca ouviram o Seu nome.

UMA MENSAGEM DO IMB
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A Junta de Missões Internacionais da Convenção Batista do 
Sul existe para estabelecer uma parceria com igrejas para ca-
pacitar equipes missionárias ilimitadas para fazer discípulos e 
plantar igrejas entre grupos de pessoais e lugares não alcança-
dos, para a glória de Deus. Estas equipes incluem missionários 
em tempo integral, estudantes, profissionais, aposentados, 
crentes nacionais, e outros que estão cheios do Espírito de 
Deus e estão todos comprometidos a compartilhar o evangel-
ho de Deus entre os perdidos. Para que possamos cumprir 
esta missão efetivamente, precisamos de um entendimento 
unificado do que somos e o que fazemos. Isso é verdade para 
a organização como um todo, e é particularmente verdade 
para os missionários que estão trabalhando no campo. O 
propósito destas páginas não é destacar táticas e ferramentas 
missionárias, mas responder a questões fundamentais sobre 
quem somos e o que fazemos com implicações sobre como 
vivemos e trabalhamos ao redor do mundo.

O propósito destas páginas 

não é destacar táticas e 

ferramentas missionárias 

específicas, mas responder a 

questões fundamentais sobre 

quem somos e o que fazemos 

com implicações sobre como 

vivemos e trabalhamos ao 

redor do mundo.

Introdução
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Declaração de Propósito

Este documento não é um plano estratégico para ser usado 
globalmente. Mas, conforme o nome indica, apresenta os fun-
damentos e parâmetros sobre os quais estratégias e táticas 
podem ser desenvolvidas. 

Este documento será usado para avaliar e fortalecer as metas, 
estratégias, métodos, e ferramentas atuais. Além disso, partes 
dele pretendem abordar mudanças de opinião que ocorreram 
na prática missionária ao longo dos anos. Grande parte do docu-

mento representa um consenso de convicções 
dentro da IMB e de nossas tentativas como 
uma organização de responder questões críti-
cas feitas por missionários durante séculos. 
Define o nosso entendimento da função es-
pecífica que devemos ter dentro do espectro 
amplo de coisas boas que os cristãos podem 
realizar no mundo, e a sua intenção é encorajar, 
fortalecer, e abençoar os missionários da IMB.

O documento dos Fundamentos da IMB descreve quem somos 
e o que fazemos como a Junta de Missões Internacionais da 
Convenção Batista do Sul. O nosso propósito ao elaborar este 
documento é cumprir os seguintes propósitos:  

01

ARTICULAR 
em termos claros o que entendemos ser a identidade 

missionária e a tarefa missionária para nós mesmos, para 
as igrejas que nos apoiam, e para a grande comunidade de 

missões evangélicas.

02

CAPACITAR 
missionários potenciais e a IMB para determinar se a 

organização é perfeitamente adequada para eles.

03

MOLDAR 
o treinamento que damos a nossos missionários  

e às igrejas que nos apoiam. 

04 

CONDUZIR 
o planejamento estratégico e a  

tomada de decisões. 

05

DEFINIR 
os parâmetros para a administração  

de nossos recursos. 

06

PROVIDENCIAR 
os critérios para criar, avaliar, e fortalecer 
as estratégias e ferramentas para a tarefa 

missionária. 

Este documento será usado 

para avaliar e fortalecer as 

metas, estratégias, métodos, 

e ferramentas atuais. 
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Referência Rápida dos Fundamentos

1 / Deus é nossa paixão suprema e a  
Sua glória é nossa única motivação.

2 / A Palavra de Deus é a nossa única  
autoridade de controle. 

3 / O Espírito de Deus é nosso guia. 

4 / A Oração é central à nossa estratégia. 

5 / A salvação do pecado é a maior necessidade 
de cada ser humano. 

6 / A Grande Comissão nos ordena a  
fazer discípulos. 

7 / Fazer discípulos significa plantar  
igrejas saudáveis. 

8 / Estamos comprometidos com a  
contextualização e indigenização bíblica. 

9 / Nossa prioridade: Alcançar grupos de 
pessoas e lugares não alcançados pelo 
evangelho. 

10 / Nossas metas: Estabelecê--las para nós 
mesmos, não para Deus. 

1 / Coração Transformado

2 / Mente Transformada

3 / Sentimentos Transformados

4 / Vontade Transformada

5 / Relacionamentos Transformados

6 / Propósito Transformado

QUEM SOMOS 

Fundamentalmente, nós somos discípulos de Jesus 
Cristo. Precisamos crescer como discípulos de Jesus 
mediante o seguinte: 

 ɣ Fidelidade a Cristo
 ɣ Fidelidade à igreja 

O QUE FAZEMOS 

Nós existimos para desempenharmos o nosso papel 
nesta grande obra de evangelismo global pela: 

 ɣ Fazendo a nossa Parte 
 ɣ Em uma equipe missionária 
 ɣ Administrando recursos com sabedoria 
 ɣ Para a tarefa missionária

PRINCIPAIS CONVICÇÕES MISSIOLÓGICAS 

6 MARCAS DE UM DISÍPULO 
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Entrada 

Evangelismo 

Discipulado 

Formação da 
Igreja Saudável 

Saída 

Desenvolvimento 
da Liderança 

Oração Prestação de 
Contas e Disciplina

Ofertar Missão 

Ordenanças Comunhão Pregação e 
Ensinamento 

Adoração

Discipulado Evangelismo Liderança Membresia 

12 CARACTERÍSTICAS DE UMA IGREJA SAUDÁVEL 

A TAREFA MISSIONÁRIA 





QUEM SOMOS 
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Fundamentalmente, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Pela 
Sua graça e pelo poder do Espírito Santo, nos arrependemos 
de nossa rebelião contra Deus e colocamos a nossa fé em 
Jesus Cristo para nos salvar. A nossa identidade primária é en-
contrada nEle, como filhos e filhas do Deus vivo. Vivemos em 
Seu Espírito, por Sua graça, e para a Sua glória. Nosso destino 
é sermos conforme a Sua imagem (Romanos 8:29). A Sua von-
tade para as nossas vidas é que O amemos de todo o coração, 
alma, entendimento, e suas forças, e que amemos o nosso 
próximo como a nós mesmos (Marcos 12:30-31). Para que ten-
hamos êxito em fazer discípulos para Jesus entre as nações, 
nós mesmos, homens e mulheres, precisamos crescer como 
discípulos de Jesus através da fidelidade a Cristo a à Sua igreja. 

A nossa identidade primária 

é encontrada em cristo jesus, 

como filhos e filhas do Deus 

vivo. 

Quem Somos
 ɡ FIDELIDADE A CRISTO 

 ɡ FIDELIDADE À IGREJA
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O fruto destas transformações 

devem caracterizar cada 

missionário da IMB enquanto 

cada um está sempre cheio do 

espírito santo.

Obreiros efetivos do evangelho devem andar fielmente com 
Jesus Cristo, permanecer nEle e crescer como Seus discípulos. 
Permanecer em Cristo é necessário para as nossas vidas pes-
soais como discípulos, e para a nossa efetividade estratégica 
como missionários. Enquanto permanecemos em Jesus, o Es-
pírito Santo nos capacita, nos guia, e faz mais do que nós mes-
mos poderíamos pedir ou pensar (Efésios 3:20). Isso inclui a lei-
tura, estudo, memorização, e meditação diária na Sua Palavra. 
Inclui a oração diária específica e abrangente. Manter-se no 
ensino e exemplo de Jesus, também inclui o jejum periódico, e 
provavelmente dias de tempo prolongado em comunhão ínti-
ma com Ele ao longo do ano. Caminhando fielmente com Jesus 
Cristo como Seu discípulo exige mais do que tempo livre soz-
inho com Ele. Exige um foco concentrado e disciplina contínua. 
Se não permanecermos nEle, nada podemos fazer (João 15:5). 

A fidelidade a Cristo em comunhão com Ele deve ser acom-
panhada pela transformação em cada área da vida (Romanos 
12:2). Quando nascemos de novo, Deus transforma os nos-
sos corações, tornando-nos vivos em Cristo onde anterior-
mente estávamos mortos em nosso pecado. Esta primeira 
transformação foi instantânea, mas outras transformações 
seguem que são progressivas em natureza. A Palavra de 
Deus transforma progressivamente as nossas mentes en-
quanto remolda a nossa cosmovisão. Transforma os nossos 
sentimentos enquanto crescemos para agradar em coisas 
que agradam a Deus, e a odiar as coisas que Deus odeia.  

Transforma as nossas vontades enquanto aprendemos a obede-
cer a tudo o que Deus ordena com corações dispostos. Trans-
forma os nossos relacionamentos enquanto crescemos em 
amor pelo povo de Deus, pelo nosso próximo, e até pelos nossos 
inimigos da forma em que Cristo nos ama. Somos progressiva-
mente transformados em nosso propósito enquanto vivemos 
para a glória de Deus e para o avanço de Seu evangelho para to-
dos os povos e lugares da terra. O fruto destas transformações 
deve caracterizar cada missionário da IMB enquanto cada um 
está continuamente cheio do Espírito Santo. A nossa identidade 
fundamental é que somos discípulos de Jesus Cristo, e esta iden-
tidade deve moldar cada área de nossas vidas (2 Coríntios 5:17).

 ɡ FIDELIDADE A CRISTO

 ɡ FIDELIDADE À IGREJA 

6 MARCAS DE UM DISCÍPULO

1 / Coração Transformado

2 / Mente Transformada

3 / Sentimentos Transformados

4 / Vontade Transformada

5 / Relacionamentos Transformados

6 / Propósito Transformado

QUEM SOMOS 

Fidelidade a cristo em 

comunhão com ele deve 

ser acompanhado pela 

transformação em cada  

área da vida.  / ROMANOS 12:2
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 ɡ FIDELIDADE A CRISTO

 ɡ FIDELIDADE À IGREJA

Mesmo após terem sido 

enviados, vemos o exemplo 

na escritura dos obreiros do 

evangelho prestando contas às 

igrejas que os enviaram.

Cada missionário da IMB é enviado como membro de uma 
igreja local na América do Norte. Cremos que Deus usa a igreja 
local para discipular crentes, para discernir os seus dons e o 
seu chamado, para treinar obreiros multiculturais em poten-
cial na base do evangelismo e discipulado Cristão, para avaliar 
a sua prontidão para a obra, e para enviá-los para as nações 
(Efésios 3:10). Mesmo após terem sido enviados, vemos o 
exemplo na Escritura dos obreiros do evangelho prestando 
contas às igrejas que os enviaram. Portanto, cada missionário 
da IMB precisa ser discipulado, examinado, afirmado, e enviado 
pela igreja local, e idealmente todos os que servem no exterior 
devem manter um relacionamento de prestação de contas e 
parceria com a igreja que o enviou. Nem todas as igrejas en-
tendem como enviar missionários ou estabelecer uma parceria 
com eles, então reconhecemos a nossa responsabilidade em 
suprir o treinamento às igrejas no envio e suporte missionário.  

Cada missionário da IMB também precisa estar ativamente 
envolvido na igreja local em seu ministério. Enquanto seja 
verdade que os missionários da IMB continuam a se relacio-
nar com as igrejas na América do Norte que os enviam, tais 
relacionamentos de longa distância não cumprem tudo que é 
necessário nas vidas de crentes. A igreja acontece onde esta-
mos, com pessoas que vemos e que nos veem regularmente. 
Portanto, os missionários da IMB precisam estar ativamente 
envolvidos, em uma igreja local, mesmo buscando a multipli-
cação de novas igrejas (Hebreus 10:24-25).
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Todos os crentes precisam 

de relacionamentos de 

comprometiment o e 

participação nos mandamentos 

"ao próximo" na escritura que 

constituem uma membresia 

de aliança em uma igreja em 

particular.

A TAREFA MISSIONÁRIA 

Envolvimento em uma igreja local pode tomar uma variedade 
de formas incluindo a participação em uma igreja existente 
ou em uma que estão tentando plantar. Pode ser composta 
de expatriados ou de crentes locais, ou uma combinação dos 
dois. Pode se congregar em um lar, em um escritório comer-
cial, ao ar livre, ou em qualquer lugar. Não importa a forma, 
nenhum crente está isento da necessidade de se envolver em 
uma igreja local. Isso significa mais do que apenas frequentar 
os cultos de adoração. Todos os crentes precisam de relacio-
namentos de compromisso e participação nos mandamentos 
"ao próximo" da Escritura que constituem uma membresia de 
aliança em uma igreja em particular.¹ Portanto, todos os mis-
sionários da IMB devem estar ativamente envolvidos em uma 
igreja local, enquanto maximiza a frutificação como obreiros 
do evangelho engajados na tarefa missionária. 

Além disso os missionários da IMB no campo devem participar 
ativamente como membros de igrejas que estão alinhados o 
máximo possível com a teologia, eclesiologia, e missiologia das 
igrejas que estamos plantando. 

Em termos de teologia, as igrejas em que participamos como 
membros no exterior devem estar alinhadas ao máximo pos-
sível com a Fé e Mensagem Batista 2000. 

Em termos de eclesiologia, estas igrejas devem refletir as 
Doze Características de uma Igreja Saúdável o máximo pos-
sível: evangelismo bíblico, discipulado bíblico, membresia 
bíblica, liderança bíblica, pregação e ensinamento bíblico, 
os mandamentos bíblicos de batismo e da Ceia do Senhor, 
adoração bíblica, comunhão bíblica, oração bíblica, prestação 
de contas e disciplina bíblica, oferta bíblica,  e missão bíblica. 
Estas devem ser igrejas em que missionários são encorajados 
e nutridos pelo corpo de Cristo, e em que missionários podem 
encorajar e nutrir espiritualmente a outros.

QUEM SOMOS 

1 Esta declaração reflete a declaração de Fé e 
Mensagem Batista 2000 sobre a igreja, que descreve 
membros de igreja como “parceiros por aliança.”

Entrada

Saída 

Evangelismo 

Discipulado 

Formação da 
Igreja Saudável 

Desenvolvimento 
da Liderança 
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Em termos de missiologia, estas igrejas devem apoiar, o máx-
imo possível, o compromisso do missionário aos seis elemen-
tos da tarefa missionária: entrada, evangelismo, discipulado, 
formação de igreja saudável, desenvolvimento da liderança, 
e saída. Idealmente, os missionários da IMB devem participar 
em uma igreja que será parceira (ou que esteja aberta a uma 
parceria) com a sua equipe na tarefa missionária. No máximo 
possível, as igrejas devem ser igrejas que auxiliam, e não im-
pedem, o nosso envolvimento na tarefa missionária. 

Os missionários da IMB devem considerar seriamente a partici-
pação em igrejas que funcionam no idioma e cultura local, e tra-
balhar juntamente ou através de igrejas nativas, quanto maior o 
acordo nas áreas de teologia, eclesiologia, e missiologia permitir.  

 + Quando as igrejas nativas locais não forem saudáveis 
e não estiverem alinhadas com a nossa missiologia, 
talvez tenhamos que fazer a nossa tarefa missionária 
com elas. Entretanto, devemos continuar a buscar 
bons relacionamentos com todos os crentes 
genuínos em Jesus, e formas que podemos trabalhar 
para fortalecer ou revitalizar estas igrejas.

 + Quando igrejas nativas locais estiverem 
teologicamente e eclesiologicamente saudáveis, mas 
não estiverem alinhadas com a nossa missiologia, 
devemos buscar fazer a nossa tarefa missionária 
juntamente com eles, sempre tentando levá-
los a um envolvimento missionário saudável.

 + Quando as igrejas nativas locais estiverem saudáveis 
em todas estas áreas, devemos buscar fazer a 
nossa tarefa missionária nelas e através delas.

O nosso padrão deve estar 

engajados ao máximo com as 

igrejas nativas.





O QUE FAZEMOS 
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Nós existimos para desempenharmos o nosso papel nesta 
grande obra de evangelismo global (Salmo 105:1). Reconhec-
emos que não somos os únicos que Deus está usando para 
cumprir os Seus propósitos na história humana. Outras or-
ganizações missionárias evangélicas, comprometidas com o 
evangelho bíblico, estão engajadas na evangelização global. 
Também existem igrejas evangélicas em todo o mundo com-
partilhando o evangelho, fazendo discípulos, e multiplicando 
igrejas entre aqueles que precisam ouvir as boas novas de 
Jesus Cristo. Pela graça de Deus, trabalhamos juntamente com 
eles fazendo a nossa parte nesta grande obra. Trabalhamos em 
equipes, como mordomos administrando sabiamente os recur-
sos que Deus nos deu para a tarefa missionária. Isso é verdade 
para os nossos funcionários na América do Norte, homens 
e mulheres, que participam em equipes que proporcionam a 
mobilização, o treinamento, o suporte, e a liderança para esta 
empreitada. Isso também é verdade para os funcionários no 
campo ao redor do mundo, homens e mulheres, que focam as 
suas energias nos seis elementos da tarefa missionária. 

Trabalhamos como equipes, 

como mordomos administrando 

sabiamente os recursos que 

Deus nos deu para a tarefa 

missionária.

O Que Fazemos
 ɡ FAZENDO O NOSSO PAPEL 

 ɡ NA EQUIPE MISSIONÁRIA 

 ɡ EXERCENDO A MORDOMIA COM  
 OS RECURSOS 

 ɡ PARA A TAREFA MISSIONÁRIA



22

 ɡ FAZENDO O NOSSO PAPEL 

 ɡ NA EQUIPE MISSIONÁRIA 

 ɡ EXERCENDO A MORDOMIA COM  
 OS RECURSOS 

 ɡ PARA A TAREFA MISSIONÁRIA

Há certas expectativas para cada trabalhador da IMB, caso 
esteja no exterior ou na América do Norte. Todos nós deve-
mos permanecer em Cristo, como discípulos fiéis de Jesus, 
em desenvolvimento (João 15:16). Todos nós devemos com-
partilhar o evangelho com os perdidos, e todos nós devemos 
discipular crentes no contexto de nossa igreja local (Marcos 
16:15). Entretanto, cada um de nós tem um papel que é singular. 
Cada trabalhador da IMB tem uma descrição de função que 
define as responsabilidades que ele ou ela precisa cumprir para 
que todos nós juntos possamos realizar a tarefa missionária. 
Cada um de nós precisa ser diligente nas tarefas específicas 
com relação àquela descrição de função. Como organização, 
precisamos proporcionar o treinamento e suporte necessários 
para que cada de um de nós possa fazer um bom trabalho. 
Cada trabalhador da IMB, não importa o seu cargo, é essencial, 
e cada um de nós precisa fazer as nossas funções com fiel ded-
icação (1 Coríntios 15:58).

O QUE FAZEMOS 

Cada trabalhador da IMB, 

não importa o seu cargo, é 

essencial, e cada um de nós 

precisa fazer as suas funções 

com fiel dedicação.

/  1 CORÍNTIOS 15:58

FAZENDO O NOSSO PAPEL
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Nunca é bom que um indivíduo, casal, ou família viva e trabalhe 
sozinho. No Novo Testamento vemos exemplos consistentes 
de trabalhadores do evangelho operando em equipes, ou no 
mínimo em pares (Lucas 10:1, Atos 13:2, Atos 16:39-41). Não há 
nenhum comando específico que um missionário tenha que ir 
somente como parte de uma equipe, mas certamente enxerga-
mos que é sábio trabalharmos juntos em equipe. Os 170 anos 
de experiência da IMB demonstraram que viver e trabalhar em 
isolamento é difícil para os missionários, e pessoas que tra-
balham sozinhas têm uma dificuldade maior em permanecer 
no campo, e prosperam muito menos em seu trabalho. Mis-
sionários precisam de comunhão, encorajamento, e precisam 
prestar contas que vem com a presença de co-trabalhadores, 
e não é aconselhável ir sem isso. Por estas razões, a IMB está 
comprometida em fazer missões em equipes.

Missionários precisam de 

comunhão, encorajamento, e 

responsabilidade que vem com a 

presença dos co-trabalhadores.

NA EQUIPE MISSIONÁRIA 

 ɡ FAZENDO O NOSSO PAPEL 

 ɡ NA EQUIPE MISSIONÁRIA 

 ɡ EXERCENDO A MORDOMIA COM  
 OS RECURSOS 

 ɡ PARA A TAREFA MISSIONÁRIA
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Deus nos abençoou com recursos abundantes para a tarefa.    
Nenhuma parte delas nos pertence. Todos eles pertencem a 
Deus (Salmos 89:11) e, portanto, somos responsáveis perante 
Deus, através das igrejas que nos enviam e nos sustentam, para 
que sejamos mordomos destes recursos (Hebreus 4:13).  Os 
recursos incluem os dons, habilidades, e talentos de nossos 
caros trabalhadores, e devemos treinar, liderar, suportar e 
nutrir os nossos funcionários com sabedoria e amor. Eles tam-
bém incluem recursos físicos como dinheiro e propriedades, 
que temos como obrigação administrar com uma integridade 
transparente, utilizando-os com a máxima efetividade e com 
compaixão. Cada um de nós é mordomo de nosso tempo, nos-
sos relacionamentos, e nossas habilidades. Pelo fato de sermos 
mordomos e não donos de qualquer parte destes recursos, 
nós devemos aceitar a prestação de contas às igrejas que nos 
enviam e uns para com os outros, e devemos participar pron-
tamente dos processos de reportagem e prestação de contas 
estabelecidos pela nossa organização. Conhecendo o pecado 
que facilmente nos cerqueia, nunca devemos confiar em nós 
mesmos, mas devemos prestar contas adequadamente a 
outros (Lucas 12:48). Acreditando que a boa mordomia e a 
prestação de contas são vitais para o nosso trabalho, damos 
todo o suporte para alguns missionários cujo enfoque integral 
está em promover a boa mordomia e prestação de contas 
adequada.

Porque nós somos mordomos e 

não donos de quaisquer destes 

recursos, nós devemos ser 

responsáveis com relação às 

igrejas que nos enviam e uns 

para com os outros.

EXERCENDO A MORDOMIA 
COM OS RECURSOS

O QUE FAZEMOS 

 ɡ FAZENDO O NOSSO PAPEL 

 ɡ NA EQUIPE MISSIONÁRIA 

 ɡ EXERCENDO A MORDOMIA COM  
 OS RECURSOS 

 ɡ PARA A TAREFA MISSIONÁRIA
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O cerne da missão que Deus nos deu é sermos as Suas testemunhas 
(Atos 1:8), para proclamarmos o arrependimento e o perdão de 
pecados em Seu nome (Lucas 24:47), e fazermos discípulos de todas 
as nações e povos da terra (Mateus 28:16-20). Enquanto desempen-
hamos nosso papel nas equipes missionárias e administramos os 
nossos recursos, agimos assim porque Deus é santo, majestoso, ex-
altado, e digno do louvor de todos e de tudo o que Ele criou (Salmos 
145:3). Ele é o Senhor soberano (Salmos 115:3) e juiz de toda a criação 
(Salmos 50:6). Todos os povos em todo mundo vão responder a 
Ele por cada pensamento, palavra e ação, e a Sua justiça é absoluta. 
Nenhum mal, nenhum pecado, e nenhuma impureza permanecem 
diante dEle. 

Cremos que todos os povos do mundo se rebelaram contra Deus 
(Romanos 1:21). O pecado corrompeu cada parte da natureza hu-
mana, e pessoas pecaminosas não tem nenhuma possibilidade de se 
salvarem, ou até de contribuir para a sua própria salvação. 

Sem a intervenção de Deus, cada homem e mulher sobre a terra está 
caminhando para o inferno para a condenação justa e eterna (Efé-
sios 2:1-3). O nosso Deus também é um Deus de graça, misericórdia e 
amor. Inteiramente por Sua graça gratuita, Deus interviu na história 
humana e lançou uma operação de resgate para redimir um povo 
pecaminoso da condenação que eles mereciam (Efésios 2:4-5). Por 
amor, Deus se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo, que viveu 
a vida que nós deveríamos viver como nosso substituto, e depois  
morreu a morte que merecíamos morrer, tomandosobre Si a ira 
de Deus devido a nós por causa de nosso pecado (1João 4:10). Ele 
ressuscitou dentre os mortos, o eterno vitorioso sobre o pecado, a 
morte, e o inferno. Ele subiu aos céus e está assentado à direito de 
Deus o Pai, onde Ele intercede pelo Seu povo (Romanos 8:34). No 
final da história, Ele voltará para julgar os vivos e os mortos, e o Seu 
reinado nunca terá fim (2 Timóteo 4:1).

Cremos que agora Deus comanda a todos os povos do mundo a se 
arrependerem de sua rebelião contra Ele e a confiar somente em Je-
sus para salvá-los e ser o Senhor de suas vidas (Atos 17:30).  Todos os 
que colocam a sua confiança em Jesus são salvos, mas todos os que 
não colocam a sua confiança em Jesus são julgados justamente pelos 
seus pecados (João 3:16-18). Não há outro meio de salvação. Somos 
convencidos pela Escritura que os povos devem receber, entender, 
e crer no evangelho de Jesus Cristo para serem salvos (Atos 4:12). 

Por amor, Deus se tornou 

homem na pessoa de jesus 

cristo, que viveu a vida que 

nós deveríamos ter vivido 

como nosso substituto, e 

depois morreu a morte que nós 

merecíamos morrer, tomando 

sobre si a ira de Deus devido a 

nós por causa de nosso pecado.

  /  1 JOÃO 4:10

PARA A TAREFA 
MISSIONÁRIA 

 ɡ FAZENDO O NOSSO PAPEL 

 ɡ NA EQUIPE MISSIONÁRIA 

 ɡ EXERCENDO A MORDOMIA COM  
 OS RECURSOS 

 ɡ PARA A TAREFA MISSIONÁRIA





PRINCIPAIS CONVICÇÕES 
MISSIOLÓGICAS 
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Principais Convicções Missiológicas

01
Deus é nossa paixão suprema e a  

Sua glória é nossa única motivação. 

02
A Palavra de Deus é a nossa única  

autoridade de controle.

03
O Espírito de Deus é nosso guia.  

04 
A Oração é o centro de nossa estratégia. 

05
A salvação do pecado é a maior  

necessidade de cada ser humano. 

06
A Grande Comissão nos  

ordena a fazer discípulos.  

07
Fazer discípulos significa plantar  

igrejas saudáveis. 

08
Estamos comprometidos com a  

contextualização e indigenização bíblica.  

09
A nossa prioridade: Alcançar grupos e  

lugares de pessoas não alcançados  
pelo evangelho. 

10
Nossas metas: Estabelecê-las para  

nós mesmos, não para Deus.
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Esta é a primeira e a mais importante de nossas convicções 
missiológicas. O Cristianismo verdadeiro é centrado em Deus 
(Colossenses 1:18). O Cristianismo verdadeiro reconhece, 
como Jesus mesmo disse, que o primeiro e maior mandamen-
to é amar ao Senhor nosso Deus de todo coração, alma, força 
e mente. Aqueles que vislumbraram a grandeza, a majestade, 
e a excelência de nosso Deus trino através dos olhos da fé em 
Jesus nunca superam esta visão (Filipenses 3:8). Uma obsessão 
com Deus e Sua glória é a marca do conhecimento verdadeiro 
de Deus. 

O que é a glória de Deus? O significado original de glória sig-
nifica força. A glória de Deus resume a seriedade, a perfeição, 
e o significado infinito de todos os atributos de Deus. Resume 
quem Ele é no esplendor maravilhoso e na força de Suas per-
feições. 

Precisamos capturar urgentemente a centralidade de glorificar 
a Deus em nossas vidas e no nosso trabalho. Muito do que se 
passa por Cristianismo evangélico é globalmente centrado no 
homem ou é até egocêntrico. Deus é reduzido a um meio a 
algum fim, o que pode ser a auto-realização ou o bem-estar 
de outros (2 Coríntios 11:3-4). O discipulado se torna um pro-
grama de autoajuda que deixa muitas áreas da vida intocadas, 
ao invés de um caso de amor com Deus ao longo da vida que 
derrama cada área da vida sobre o altar a ser consagrado a Ele 
e conformado à Sua imagem.

DEUS É NOSSA PAIXÃO 
SUPREMA E A SUA 
GLÓRIA É NOSSA ÚNICA 
MOTIVAÇÃO 

A glória de Deus resume a 

seriedade, a perfeição, e o 

significado infinito de todos os 

atributos de Deus.

PRINCIPAIS CONVICÇÕES MISSIOLÓGICAS
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Se a glória de Deus é a nossa única motivação, isso irá definir 
a meta de nossa tarefa e a maneira em que buscamos cumprir 
esta tarefa. A meta de nossa tarefa é que a terra seja cheia 
do conhecimento de Sua glória como as águas cobrem o mar 
(Habacuque 2:14). A nossa paixão é ver Deus receber a glória 
que é devida ao Seu nome de cada tribo, língua, povo, e nação 
(Salmo 96:1-9). Tudo que fazemos em missões é um meio a 
este fim. Isso investe uma seriedade nova e santa ao discipu-
lado e à vida da igreja. Não estamos contentes a não ser que 
a Sua glória seja proclamada, refletida, preservada, e adorada 
entre as pessoas a quem Ele nos chamou. A tarefa não é sobre 
nós, e principalmente não é sobre as nações. O foco é nEle 
(Isaías 48:9-11). 

Uma paixão para a glória de Deus também irá definir como nós 
buscamos cumprir a nossa tarefa. Se a nossa meta suprema 
é glorificar a Ele, nós não podemos separar as nossas vidas 
pessoais de nossas vidas profissionais (Tiago 1:21-26). A forma 
em que tratamos as nossas famílias, nos divertimos, gastamos 
o nosso dinheiro, nos relacionamos com outros, tratamos 
os nossos corpos, e as atitudes ocultas de nossos corações, 
não pode ser dividida separadamente de nosso "trabalho". 
O nosso trabalho é glorificar a Ele em cada área da vida, não 
apenas mediante as tarefas em nossas descrições de cargo (1 
Coríntios 10:31). Também não podemos aceitar qualquer meio 
ao fim que não trará justamente a glória a Deus. Esta paixão, 
portanto, tem um efeito purificador, nos salvaguardando da 
tentação de tomarmos atalhos ou usarmos meios mundanos 
para realizarmos o nosso trabalho (2 Coríntios 4:2).

A meta de nossa tarefa é 

que a terra seja cheia do 

conhecimento de sua glória 

como as águas cobrem o mar.  

/  HABACUQUE 2:14
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Cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Deus inspirou autores 
humanos dos sessenta e seis livros da Bíblia de tal forma que 
cada palavra que escreveram é a Sua palavra, mesmo estando 
evidentes os seus estilos e personalidades humanas (2 Pedro 
1:21). O que a Bíblia diz, Deus diz. "Toda Escritura é inspirada 
por Deus e lucrativa para o ensino, para repreensão, para 
correção, e para o treinamento em justiça, para que o homem 
de Deus seja completo e equipado para toda a boa obra" (2 
Timóteo 3:16-17). Pelo fato de Deus ter inspirado a Bíblia desta 
forma, também acreditamos que isso seja verdade, que seja 
suficiente, e que é absolutamente impositiva.

A Bíblia é a verdade. É a palavra proferida por um Deus que 
não pode mentir e que nunca erra. O mundo ocidental certa-
mente deve ter perdido a capacidade de conceitualizar a ver-
dade absoluta; na Bíblia, a verdade absoluta é justamente o que 
temos, na perspectiva geral e nos mínimos detalhes. Deus já 
disse, e isso basta. Podemos confiar completamente em tudo 
o que a Escritura nos diz. Tudo meramente humano, seja uma 
tradição, política organizacional, conselho sábio, experiência 
pessoal, ou a nossa própria sabedoria, pode estar enganado. 
A Palavra de Deus é sempre a verdade. (Números 23:19, Salmo 
119:160, João 17:17) 

A Bíblia é clara em tudo que precisamos saber. Às vezes 
reclamamos que a Bíblia é difícil de entender, mas o proble-
ma é mais sobre a relutância em obedecer. Deus não é falho 
na comunicação. É verdade que há pequenos aspectos não 
essenciais para a salvação sobre os quais os crentes podem 
não concordar. Entretanto, em tudo o que é essencial saber, a 
Palavra de Deus é clara para regenerar as pessoas que aceitam 
o texto pelo que diz, do que interpretá-la da forma que querem 
que ela diga. (Salmo 119:99, 104, 130; Provérbios 2:6, João 16:13; 
1 Coríntios 2:12-16)

A PALAVRA DE DEUS É 
A NOSSA AUTORIDADE 
SUPREMA DE CONTROLE 

PRINCIPAIS CONVICÇÕES MISSIOLÓGICAS
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A Bíblia é suficiente. Não precisamos de outra fonte de rev-
elação. Não precisamos olhar para fora da Bíblia para aprender 
quem é Deus, ou como ser salvo, ou como viver como Cristão 
ou servir a Deus em ministérios que Ele nos deu. Em especial, 
no grande trabalho de evangelização global, não precisamos 
de outra fonte que não seja a Bíblia para moldar e definir as 
nossas estratégias. As informações de outras fontes podem 
auxiliar os nossos trabalhos, e Deus muitas vezes nos chama 
para usarmos a sabedoria na tomada de decisões, mas a Bíblia 
sozinha é suficiente para direcionar o nosso trabalho. (Salmo 
119:98-100, 2 Timóteo 3:16-17) 

Finalmente, a Bíblia é autoritária. É a própria Palavra de 
Deus, então ela carrega a autoridade do Próprio Deus, e 
Deus é o Rei Soberano sobre os céus e a terra. A Bíblia é uma 
autoridade mais superior do que qualquer governo humano 
ou qualquer ensinamento humano. É a maior autoridade no 
universo. Portanto, devemos ler a Bíblia com uma disposição 
de compromisso para confiar e obedecer a tudo aquilo que 
ela nos ensina. (Deuteronômio 12:28, 13:4; 1 Samuel 15:22; Isaías 
66:1-2; Atos 5:29) 

Tudo isso significa que devemos obter as nossas estratégias e 
táticas a partir da Bíblia. Não elaboramos os nossos próprios 
planos e depois buscamos o suporte para eles na Escritura. Ao 
invés disso, vamos à Bíblia para aprender o que ela nos ensina 
a fazer, e é isso que fazemos. Avaliamos cada ensino, cada mét-
odo, e cada resultado pela autoridade suprema da Escritura. 
Pelo fato de Deus governar as nossas vidas e nosso trabalho, a 
Sua Palavra deve governá-las.

NOTAS
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Cremos que Deus nos deu Seu Espírito Santo para todo 
aquele que confia em Jesus como seu Salvador e Senhor. É o 
Espírito Santo que convence os pecadores do pecado, justiça 
e julgamento (João 16:8). É o Espírito Santo que leva pessoas 
espiritualmente mortas à vida nova em Cristo através da re-
generação (João 3:8). O Espírito Santo conforma os crentes à 
imagem de Cristo mortificando o pecado e cultivando o fruto 
do Espírito neles (Gálatas 5:22-23). É o Espírito Santo que con-
cede os dons espirituais aos crentes para desenvolver o corpo 
de Cristo, e que capacita o seu trabalho na igreja e no mundo 
(1 Coríntios 12:4-11). O Espírito Santo inspirou as palavras da 
Bíblia, e agora ilumina as mentes dos crentes para entender e 
crer na Bíblia (2 Pedro 1:20-21). É o Espírito Santo que guia os 
crentes na verdade, e o mesmo Espírito que permite que obe-
deçam a verdade (João 16:13). Sem a presença e o trabalho do 
Espírito Santo, não há vida cristã, ministério cristão ou missão.

O Espírito Santo exalta a Jesus e aponta para Ele, e o trabalho 
do Espírito nunca pode ser separado da centralidade de 
Cristo à medida em que Ele é revelado na Bíblia (João 16:14). 
O Espírito Santo também é inseparavelmente conectado às 
palavras das Escrituras. O Espírito que inspirou as palavras da 
Bíblia nunca irá guiar quem quer que seja a acreditar ou a fazer 
algo contrário à Bíblia. Em outras palavras, o Espírito Santo 
trabalha primeiramente chamando à memória e aplicando as 
palavras da Bíblia na vida do crente (João 14:26).

O ESPÍRITO DE DEUS É 
NOSSO GUIA 

PRINCIPAIS CONVICÇÕES MISSIOLÓGICAS
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Reconhecemos que há muitas áreas da vida onde o ensino da 
Escritura nos mostra parâmetros e princípios gerais, mas onde 
não há comandos ou instruções específicas para ajudarmos a 
tomar uma decisão específica. (Um exemplo é o casamento, 
onde a Bíblia nos diz que tipo de pessoa com quem devemos 
nos casar, mas não a pessoa específica com quem devemos 
nos casar.  A mesma coisa se aplica à decisão entre opções 
igualmente urgentes de ministério.) Nestes casos, como em 
todas as decisões, buscamos orientações do Espírito San-
to, reconhecendo que muitas vezes Ele trabalha através de 
meios normais — o conselho de outros, as circunstâncias de 
providência divina, e o exercício da sabedoria e do bom senso. 

Dado o papel essencial do Espírito Santo em todas as áreas da 
vida e missão Cristã, todos que buscam servir a Deus devem 
trabalhar para manter-se em linha com o Espírito, não fazendo 
nada para entristecer ou extingui-Lo através da falta de san-
tidade ou negligência (Gálatas 5:25, Efésios 4:30, 1 Tessaloni-
censes 5:19). Dada a forte conexão entre o Espírito de Deus e a 
Palavra de Deus, aqueles que desejam servir a Deus devem en-
cher as suas mentes e corações com a Escritura, aprendendo 
dela e meditando nela (Salmo 1:2). Finalmente, dada a conexão 
próxima entre o Espírito de Deus e o corpo de Cristo, crentes 
que desejam ser usados por Deus devem participar fielmente 
no ensinamento e na prestação de contas de sua igreja local 
(Colossenses 3:16).  

Sem a presença e o trabalho 

do espírito santo, não há vida 

cristã, ministério cristão ou 

missão.
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A SALVAÇÃO DO PECADO É 
A MAIOR NECESSIDADE DE 
CADA SER HUMANO 

Jesus nos ordenou a orar pelos trabalhadores que estão na 
seara (Mateus 9:37-38). Ele nos disse que devemos orar sem-
pre e não desfalecer (Lucas 18:1-8). A igreja primitiva orava pela 
coragem evangelística diante da perseguição (Atos 4:29). O 
apóstolo Paulo nos disse que devemos orar sem cessar (1 Tes-
salonicenses 5:17), e pediu oração pelo seu próprio testemun-
ho evangelístico (Efésios 6:18-19). Não podemos fazer menos 
do que isso. Cremos que sem Jesus nada podemos fazer (João 
15:5). Portanto, a oração deve ser central às nossas estratégias. 
Quer dizer que nós devemos orar diligentemente, pedindo que 
outros orem por nós e pelo nosso trabalho, e treinando novos 
crentes a orar. Também quer dizer que devemos agradecer a 
Deus quando ele atende às nossas orações (1 Tessalonicenses 
5:18). Somos vergonhosamente sobrenaturalistas em nossa 
visão global, e cremos que Deus trabalha sobrenaturalmente 
através de nossas orações. A oração não é apenas algo que 
fazemos antes de trabalhar. A oração deve fazer parte de nos-
so trabalho.

O mundo está repleto de necessidade, e pessoas que estão 
cheias do Espírito de Jesus Cristo são trazidos a satisfazer 
as necessidades, não importa onde as encontremos. Devido 
a amplitude do sofrimento humano nos puxar em tantas di-
reções, é necessário que identifiquemos  a maior necessidade 
de todo ser humano, de manter esta necessidade no lugar ade-
quado em termos de prioridade. A maior necessidade de todo 
ser humano é a salvação do pecado e a vida eterna com Deus.

A Bíblia pinta um quadro sóbrio da pecaminosidade humana. 
Após a rebelião de nossos primeiros pais contra Deus, cada 
pessoa que já viveu (a não ser somente Jesus) nasceu um peca-
dor (Salmo 51:5; Romanos 3:23, 5:12-19). De acordo com a Bíblia, 
homens e mulheres pecaminosas são culpadas perante o san-
to Deus e merecem a Sua ira. O seu pecado afetou cada área 
da natureza humana, de tal forma que não possam entender as 
coisas de Deus (1 Coríntios 2:14), que não amem as coisas de 

A ORAÇÃO É O CENTRO DE 
NOSSA ESTRATÉGIA 

Somos vergonhosamente 

sobrenaturalistas em nossa 

visão global, e cremos que Deus 

trabalha sobrenaturalment e 

através de nossas orações.

PRINCIPAIS CONVICÇÕES MISSIOLÓGICAS
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Deus (João 3:19-20), que não conseguem obedecer as ordens 
de Deus (Romanos 8:7), que não busquem a Deus (Romanos 
3:11), e que não consigam agradar a Deus (Romanos 8:8). 
Homens e mulheres pecaminosas que não foram libertadas 
pela graça de Deus são escravos do pecado (Romanos 6:16-18). 
Eles não estão meramente doentes; eles estão espiritualmente 
mortos (Efésios 2:1). Eles estão sob a ira de Deus (Romanos 
1:18, Efésios 2:3). Eles enfrentam a condenação no inferno, que 
é eterno, terrível e completamente justo (Mateus 10:28, 13:36-
43, 18:9, 25:41-46; Marcos 9:43-47; Lucas 12:5; 2 Tessalonicenses  
1:5-10; Hebreus 10:26-31; 2 Pedro 3:7; Apocalipse 20:11-15). 

Em Sua incrível misericórdia, Deus preparou um escape para 
este julgamento que merecemos. Nosso Senhor Jesus Cris-
to, que é Deus o Filho em carne humana, viveu a vida que 
nós deveríamos ter vivido e depois morreu a morte que nós 
merecíamos morrer, tomando para Si o  julgamento que nós 
merecemos (2 Coríntios 5:21). Ele ressuscitou dentre os mortos 
como o conquistador eterno sobre o pecado, a morte, e o in-
ferno (1 Coríntios 15:3-4, 20-28). Agora Ele está enviando o Seu 
povo para cada grupo de pessoas e a cada lugar na terra para 
levar as boas novas para que todo aquele que se arrepende de 
seus pecados e confia no Senhor Jesus Cristo será perdoado 
e receberá o dom gratuito da vida eterna com Ele (Mateus 
28:16-20, Lucas 24:44-49, Atos 1:8). Este é o único caminho 
para escaparmos do julgamento. As pessoas devem ouvir (ou 
ler, ou ter aceitado para eles) a mensagem do evangelho e crer 
nela para serem reconciliadas com Deus e salvas do inferno. 
Não há outro caminho para serem salvas (João 3:18, 14:6; Atos 
4:12; 1 João 5:11-13). 

Isto tem implicações claras para a tarefa missionária. Devemos 
tornar a proclamação do evangelho a nossa prioridade, espe-
cialmente para aqueles que nunca ouviram falar. Em vista das 
realidades do pecado e do julgamento, nós somos assumida-
mente evangelísticos.

A maior necessidade de todo ser 

humano é a salvação do pecado 

e a vida eterna com Deus.
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A Bíblia nunca vislumbra o evangelismo que resulte simples-
mente em pessoas convertidas. O destino de cada crente em 
Jesus é ser conforme a Sua imagem (Romanos 8:29). O man-
damento central da Grande Comissão é fazer discípulos, que 
significa que a tarefa de missões é fazer aprendizes/seguidores 
vitalícios de Jesus que progressivamente mortificam o peca-
do (Romanos 6:1-23, 8:13) e se revestem do caráter de Cristo 
(Gálatas 5:22-23, Colossenses 3:1-17, Hebreus 12:14, 1 Pedro 1:16). 

Campanhas evangelísticas, embora boas, não são suficientes. 
As missões bíblicas sempre incluem estratégias intencionais e 
trabalho diligente para cultivar nos novos crentes a imagem de 
Cristo. Isso inclui as seis transformações: coração, mente, 
sentimentos, vontade, relacionamentos, e propósito transfor-
mados (veja "Discípulo"). Este processo vitalício nunca estará 
completo até que vejamos Jesus face a face (1 João 1:8-10, 
3:2-3). O papel missionário é particularmente crítico nos está-
gios preliminares de vida de um novo discípulo. Assim como 
um recém-nascido exige muito mais ajuda do que um adulto, 
assim também novos crentes precisam de ajuda para adquirir 
conhecimento bíblico e disciplinas espirituais para continuar o 
seu crescimento em direção à imagem de Cristo (1 Pedro 2:1-
3). Estas disciplinas incluem tais coisas como estudo bíblico, 
oração, e jejum, mas criticamente, também devem incluir o 
engajamento em uma igreja saudável. 

Igrejas locais são incrivelmente valiosas aos olhos de Deus. 
Cada igreja local é a noiva de Cristo (Efésios 5:25-33). Que noivo 
não cuida e faz o máximo que pode para proteger e sustentar 
a sua noiva? Cada igreja também é o corpo de Cristo, com o 
Próprio Jesus como cabeça (1 Coríntios 12:12-17, Efésios 5:23). A 
Escritura chama as igrejas locais de a casa de Deus (1 Timothy 
3:15), o templo do Espírito Santo (1 Coríntios 3:16-17), e o pilar 
e suporte da verdade (1 Timóteo 3:15). Jesus derramou o Seu 
sangue pela igreja, comprando-a com a Sua morte na cruz 
(Atos 20:28). Deus leva a igreja tão seriamente que Ele prom-
ete a destruição para qualquer um que destrua a Sua igreja (1 
Coríntios 3:17). Se Deus coloca este tipo de valor sobre a igreja 
local, nós devemos também. 

A GRANDE COMISSÃO 
NOS ORDENA A FAZER 
DISCÍPULOS 

6 MARCAS DE UM DISCÍPULO 

1 / Coração Transformado

2 / Mente Transformada 

3 / Sentimentos Transformados

4 / Vontade Transformada

5 / Relacionamentos Transformados

6 / Propósito Transformado 

FAZER DISCÍPULOS 
SIGNIFICA PLANTAR 
IGREJAS SAUDÁVEIS 

PRINCIPAIS CONVICÇÕES MISSIOLÓGICAS
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Embora vários contextos diferentes podem contribuir para 
o crescimento espiritual do crente, o plano completo do dis-
cipulado bíblico acontece na igreja local. Primeiro Coríntios 12 
torna claro que Deus deu diferentes dons intencionalmente e 
nos tornou interdependentes uns dos outros, e Efésios 4:1-16 
nos ensina que crescemos em maturidade em Cristo no con-
texto de uma igreja local. Os dons dos lideres não são apenas 
essenciais para o crescimento espiritual saudável, mas também 
cada parte da igreja, cada membro, deve cumprir o seu papel 
para que qualquer um possa crescer em Cristo.

Isto tem quatro implicações para a nossa missiologia: 

1 / Como os missionários também são discípulos de 
Jesus que atravessam barreiras para fazer outros 
discípulos para Jesus, o treinamento missionário deve 
estar enraizado em igrejas locais saudáveis.  

2 / Quando fazemos discípulos onde não há igrejas, a 
tarefa deve incluir a plantação de igrejas.   

3 / A forma mais efetiva para o avanço do evangelho 
no mundo não alcançado é plantar igrejas que 
multiplicam igrejas.  

4 / O discipulado exige igrejas em que cada parte, 
cada membro, trabalhe perfeitamente, então 
o nosso objetivo deve ser igrejas saudáveis 
que demonstram as características de uma 
igreja bíblica quanto mais breve possível. 

Embora vários contextos 

diferentes podem contribuir 

para o crescimento espiritual de 

um crente, o plano completo do 

discipulado bíblico acontece na 

igreja local.
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O evangelho não está ligado a qualquer cultura, incluindo a 
nossa, e pode se adaptar a qualquer cultura, enquanto desafia 
e transforma cada cultura. O nosso objetivo é não transformar 
as pessoas de outras culturas em Cristãos Norte Americanos, 
mas deve permitir que o Espírito Santo os transforme em 
Cristãos bíblicos fiéis dentro de sua cultura familiar. O nosso 
objetivo também não é criar a dependência em qualquer fonte 
estrangeira, mas de desenvolver discípulos e igrejas que são 
auto-governantes, autossustentáveis, auto-propagantes, e au-
to-teologizantes, enquanto permanecem saudáveis e bíblicas. 
Isso tem implicações quanto à forma em que trabalhamos 
como missionários, para a mensagem do evangelho que proc-
lamamos, e para as igrejas que plantamos.

Trabalhadores Missionários
Devemos trabalhar muito para nos tornarmos parte da comu-
nidade que estamos tentando alcançar, fortalecendo relacio-
namentos e estabelecendo as raízes entre os não crentes em 
nosso grupo focal. Devemos ser aprendizes vitalícios de idio-
mas e culturas. Comunicamos o evangelho mais efetivamente 
quando comunicamos na linguagem do coração daqueles que 
estamos tentando alcançar, e quando entendemos o que eles 
pensam e como eles ouvem e que temos a dizer. Devemos 
voluntariamente desistir de liberdades que levantam barreiras 
para o evangelho (Romanos 14:13). Nossas atitudes devem 
mostrar que respeitamos a cultura anfitriã. Devemos nos 
distanciar de formas de Cristianismo cultural que desonram 
a Deus ou que causam pedras de tropeço a nossa cultura 
anfitriã. Devemos servir à nossa comunidade anfitriã e buscar 
formas para ser uma benção, nos seus termos e de acordo 
como ela vê as suas necessidades. 

Ao mesmo tempo, nunca devemos dar a impressão de que 
nos convertemos à religião local. Não devemos negar a nos-
sa identidade como seguidores de Jesus (Mateus 10:32-33), 
mesmo se o Cristianismo cultural carrega bagagem histórica e 
conotações não bíblicas em nossa cultura anfitriã. Precisamos 
entender onde uma cultura está indo bem assim como aonde 

ESTAMOS 
COMPROMETIDOS COM 
A CONTEXTUALIZAÇÃO E 
INDIGENIZAÇÃO BÍBLICA 

O nosso objetivo é sermos 

aceitáveis aos de fora.

PRINCIPAIS CONVICÇÕES MISSIOLÓGICAS
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ela está, e certificar que não estamos nos adaptando ao passa-
do ao invés do presente. O nosso objetivo é sermos aceitáveis 
aos de fora. Finalmente, não devemos adotar qualquer prática 
ou atitude cultural local que viola a Escritura.

A Mensagem do Evangelho
Como o apóstolo Paulo, podemos usar as referências reli-
giosas ou culturais locais como uma ponte para o evangelho, 
contanto que façamos de uma forma que não implique na 
inspiração divina ou igualdade com a Bíblia (Atos 17:28, 1 Corín-
tios 15:33-34, Tito 1:2). 

Podemos acrescentar e devemos utilizar o escopo completo 
da narrativa bíblica para estabelecer uma visão global em que 
o evangelho seja inteligível. A Bíblia não pula diretamente da 
queda do homem em Gênesis 3 para o nascimento de Jesus 
em Mateus 1. Deus levou séculos para estabelecer quem Ele é, 
o que Ele deseja, como é a humanidade, e o que Ele pretende 
fazer sobre isso, antes de Ele trazer Jesus à cena. A visão global 
do Velho Testamento é essencial para entender o evangelho 
bíblico. Neste contexto, e em culturas orais que compõe muito 
do mundo não alcançado, a história cronológica da Bíblia é 
uma ferramenta fantástica.

Podemos e devemos usar uma variedade de estilos de apren-
dizagem, gêneros de comunicação, e mídia para comunicar 
a mensagem do evangelho. Devemos descobrir os estilos de 
aprendizagem que as pessoas anfitriãs usam para comunicar 
a verdade da visão global, e usar aqueles que comunicam o 
evangelho. 

Podemos usar qualquer nome para Deus que seja mais apro-
priado em certo idioma, incluindo palavras como Alá.2 (A pa-
lavra "Deus", afinal, originalmente se referia a deuses pagãos.) 
Devemos importar conteúdo bíblico e entendimentos passa-
dos corretos com qualquer palavra que usamos para Deus. 

Podemos e devemos usar 

uma variedade de estilos de 

aprendizagem, gêneros de 

comunicação, e mídia para 

comunicar a mensagem do 

evangelho.

 2 Esta declaração é afirmada pela declaração aprovada 
pela liderança da IMB na contextualização aceitável. 
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Devemos enfatizar que estamos chamando pessoas a um novo 
relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, e não a 
uma traição étnica e abandono de sua identidade cultural.Ao 
mesmo tempo, nunca podemos minimizar as doutrinas cen-
trais do evangelho – especialmente aquelas que contrariam a 
religião local ou que causam ofensa a não cristãos. Precisamos 
tomar um cuidado especial de nunca diluir a ênfase do enten-
dimento bíblico do único Deus verdadeiro que é Pai, Filho, e 
Espírito Santo, a divindade de Cristo, a realidade de Sua morte 
e ressurreição, a necessidade de Seu sacrifício substitutivo, 
salvação somente pela graça através da fé somente em Cristo, 
a integridade, a infalibilidade, e finalidade da Bíblia, e a natureza 
radical da conversão, que é tão extrema que só pode ser de-
scrita em termos de morte e nova vida. Devemos nos lembrar 
que o propósito da contextualização não é fazer com que o 
evangelho seja confortável, mas que seja claro. 

A Igreja
Missionários devem encorajar novos crentes em Jesus para 
permanecer em sua comunidade cultural o máximo possível. 
Devemos encorajá-los a manter as identidades étnicas e cul-
turais o máximo que puderem sem comprometer a obediência 
à Escritura. As suas igrejas devem refletir a sua cultura orig-
inária em expressões de fé e louvor, sem comprometer a Es-
critura. Isso é especificamente verdade em questões de estilo. 
A igreja deve parecer, soar, e se sentir local, e não estrangeira. 
Novos crentes e igrejas devem ser direcionados à Bíblia, e não 
ao "especialista" estrangeiro para responder perguntas sobre 
a fé Cristã e a vida Cristã (2 Timóteo 3:16). Os missionários 
devem encorajá-los a aplicar a Escritura a questões que en-
frentam em seu contexto cultural, e para expressar a sua fé em 
formas que engaje a sua cultura. O seu ensino e confissões de 
fé devem responder a questões específicas que enfrentam em 
sua cultura. Estas novas igrejas podem usar práticas culturais 
locais que são consistentes com a Escritura. Além disso, a ig-
reja pode se encontrar em qualquer lugar. Nem a presença ou 
a ausência de um imóvel pertence à essência bíblica da igreja.

NOTAS

PRINCIPAIS CONVICÇÕES MISSIOLÓGICAS
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A igreja deve parecer, soar, e se 

sentir local, e não estrangeira.

Ao mesmo tempo, há parâmetros bíblicos que devem ser apli-
cados à contextualização das igrejas em qualquer lugar:

 + Estas novas igrejas devem ter uma identidade clara como 
pertencentes a Jesus. Elas não devem se apresentar 
como sendo ainda essencialmente parte de uma 
religião não cristã, e elas não devem ensinar ou crer que 
qualquer outra religião, seus profetas, ou seus livros 
são de origem divina (1 Coríntios 8:4-6, 10:19-22).

 + O ensinamento da igreja, e confissões de fé da igreja, 
devem manter como central o que é central no 
ensinamento da Bíblia. É verdade que cada cultura e 
cada geração levanta diversas questões, que o povo 
de Deus deve tratar com base na Palavra de Deus. 
Entretanto, há também doutrinas centrais na Bíblia, que 
são centrais para a fé em cada época e em cada lugar.

Estas igrejas devem buscar todos os aspectos de uma igreja 
bíblica, conforme estabelecido na definição e diretrizes da 
"Igreja" e as "Doze Características de uma Igreja Saúdável" em 
Termos chave.

Indigeneidade
A experiência missionário universal deve demonstrar que a 
dependência na liderança estrangeira e fundos estrangeiros é 
fatal à saúde, crescimento, e multiplicação das igrejas. Por esta 
razão, estamos comprometidos aos princípios missiológicos 
clássicos da indigeneidade. Novas igrejas devem ser auto-gov-
ernantes, autossustentáveis, auto-propagantes, e auto-teologi-
zantes o mais breve possível.

Igrejas devem ser auto-governantes e auto-lideradas   
(Atos 14:23). Por este motivo, a função normal de um mis-
sionário transcultural não é plantar uma igreja e depois pas-
toreá-la, mas é plantar uma igreja e buscar o desenvolvimento, 
educação, e treinamento de líderes locais, de acordo com o 
modelo do apóstolo Paulo. Mantendo-nos dentro de nossas 
convicções sobre a autonomia de cada igreja local, estas novas 
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igrejas não estão sob a autoridade do missionário, da agência 
missionária, ou de qualquer estrutura denominacional, mas 
devem ser capazes de governar a si mesmas. 

As igrejas devem ser autossustentáveis (1 Timóteo 5:17–18, 
1 Coríntios 9:8–11). Encorajamos fortemente o uso de recursos 
locais para cobrir as necessidades da igreja local para que estas 
igrejas aprendam sobre a boa mordomia, a experiência da ofer-
ta sacrificial, e para apresentar um testemunho mais credível em 
suas localidades. Muitos missionários e líderes locais já testemu-
nharam sobre os efeitos danosos da dependência na plantação 
e multiplicação de igrejas. A dependência ocorre quando uma 
igreja local necessita de recursos além de seus próprios mem-
bros para realizar as funções bíblicas principais de uma igreja 
sob condições normais. 

As igrejas devem ser auto-propagantes (Efésios 4:11–14). 
É muito fácil viver um modelo em que um missionário es-
trangeiro é aquele que faz todo o evangelismo e plantação de 
igrejas, enquanto os crentes nacionais são receptores passivos. 
Isso é profundamente não bíblico e extremamente prejudicial 
para o avanço do evangelho. Pelo contrário, missionários de-
vem ensinar novos crentes sobre a sua responsabilidade para 
a Grande Comissão desde o início de sua nova vida em Cristo, 
e devem treiná-los e responsabilizá-los pelo evangelismo e pela 
multiplicação da igreja saudável como parte de seu discipulado 
básico. Novas igrejas plantadas devem ser igrejas da Grande 
Comissão desde o início.

As igrejas devem ser auto-teologizantes (1 Timóteo 1:3-5). 
Isso não significa que a verdade bíblica muda de um contexto 
para outro, mas que igrejas em diferentes contextos culturais 
devem expressar os temas centrais da doutrina bíblica (que nós 
confessamos na Fé e Mensagem Batista 2000) em seu próprio 
idioma, enquanto tratam também de questões específicas de 
seu próprio contexto com base na Escritura. 

NOTAS

PRINCIPAIS CONVICÇÕES MISSIOLÓGICAS
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A NOSSA PRIORIDADE: ALCANÇAR 
GRUPOS E LUGARES DE PESSOAS NÃO 
ALCANÇADAS COM O EVANGELHO. 

Queremos encorajar as igrejas 

locais em outros países nos 

seus esforços de evangelismo e 

plantação de igrejas, e evitando 

fazer por elas aquilo que deus as 

designou e capacitou a fazer.

O tema do coração de Deus para grupos de pessoas e nações 
vai do Gênesis ao Apocalipse. Deus deixou claro em Sua Pala-
vra que Ele pretende trazer as bênçãos de Sua salvação a cada 
grupo de pessoas sobre a terra (Gênesis 12:1-3). Salmos 66, 
Isaías 49:6, Mateus 28:16–20, Lucas 24:45–47, Atos 1:8, Roma-
nos 15:20–21, Apocalipse 5:9, e Apocalipse 7:9–10, entre muitos 
outros). Junto com este tema generalizado do plano de Deus 
para grupos de pessoas, o livro de Atos e a clara ambição de 
Paulo também enfatizam levar o evangelho a lugares onde 
Cristo ainda não é conhecido. Nos dois casos, a prioridade 
é fazer com que o evangelho chegue àqueles que não têm 
acesso a ele. Há uma distinção entre missões, com um foco 
naqueles que não têm acesso ao evangelho, e o evangelismo 
da igreja local, em que se espera a continuação do trabalho 
de  evangelismo onde as igrejas já existem. Esta é a razão pela 
qual Paulo pôde dizer em Romanos 15 que ele havia cumprido 
o ministério do evangelho de Jerusalém a Ilírico, e que não 
havia mais trabalho para ele no mundo Mediterrâneo oriental.  
Não quer dizer que todos haviam ouvido o evangelho naquela 
área. Fontes históricas indicam que estas áreas permaneceram 
pagãs em sua maioria por séculos após as viagens missionárias 
de Paulo. Em outras palavras, Paulo e suas equipes haviam 
plantado igrejas naquelas áreas, e eles poderiam deixar o tra-
balho contínuo do evangelismo àquelas igrejas enquanto iam 
para novas áreas. 
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Seguindo estes temas bíblicos, a nossa prioridade como orga-
nização é alcançar grupos e lugares de pessoas não alcança-
dos pelo evangelho. Queremos encorajar as igrejas locais em 
outros países em seus esforços no evangelismo e na plantação 
de igrejas, e evitar fazer por eles aquilo que Deus os designou 
e capacitou a fazer. Ao mesmo tempo, reconhecemos que 
a tarefa missionária inclui treinamento da liderança, então 
nestes grupos e lugares de pessoas onde as igrejas ainda não 
puderam treinar os seus próprios líderes, a tarefa missionária 
ainda não terminou.

Nós plantamos e regamos, mas Deus promove o crescimento 
(1 Coríntios 3:1-7). Assim como o apóstolo Paulo viu diferentes 
tipos de reação em diferentes locais (Atos 17:32-34), não sabe-
mos antes de iniciarmos o nosso trabalho quantas pessoas 
irão crer ou quantas igrejas vamos plantar. Não podemos esta-
belecer metas para Deus, então não é apropriado estabelecer-
mos metas numéricas para as coisas que Ele pode fazer. Entre-
tanto, é completamente adequado estabelecermos metas para 
aquilo que pretendemos fazer. Devemos estabelecer metas 
para as nossas atividades iniciais, evangelismo, fazer discípulos, 
formação da igreja saudável, desenvolvimento da liderança 
e de saída. Precisamos ter propósito e prestar contas pelos 
nossos trabalhos. Em todo o nosso trabalho, ansiamos ver o 
fruto abundante do evangelho, e trabalhamos em oração, com 
ousadia e expectativa, para este fruto que somente Deus pode 
trazer (Tiago 4:13-15).

NOSSAS METAS: 
ESTABELECÊ-LAS PARA 
NÓS MESMOS, NÃO 
PARA DEUS 

Devemos estabelecer metas 

para as nossas atividades 

iniciais, no evangelismo, em 

fazer discípulos, na formação 

da igreja saudável, no 

desenvolvimento da liderança, 

e nas atividades finais.

PRINCIPAIS CONVICÇÕES MISSIOLÓGICAS
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Termos-Chave
Antes de focar nos termos específicos da tarefa missionária, é 
importante definir e discutir os nossos termos mais importantes, 
para que tenhamos um entendimento e vocabulário comuns.  

O evangelho é a boa nova de que o único Deus verdadeiro, 
o justo e gracioso Criador do universo, olhou parahomens e 
mulheres pecaminosas sem esperança e enviou o Seu Filho, 
Deus em carne, para suportar a Sua ira contra o pecado at-
ravés de Sua morte substitutiva na cruz e para demonstrar 
o Seu poder sobre o pecado e a morte na ressurreição do 
sepulcro para que todos aqueles que se arrependerem de seu 
pecado e de si mesmos e confiarem somente em Jesus como 
Senhor e Salvador serão reconciliados para sempre com Deus. 
(Isaías 5:16, 6:1–7; Marcos 1:14–15; João 3:1–21; Romanos 3:1–31; 1 
Coríntios 15:1–8; Efésios 2:1–10; 1 Timóteo 1:15; Tito 3:4–7)

O evangelho é a boa nova de Deus. Pressupõe tudo que a 
Bíblia ensina sobre o único Deus verdadeiro, e é portanto 
ininteligível a não ser pelo testemunho bíblico ao caráter e 
atividade de Deus. Em especial, o evangelho está enraizado na 
santidade de Deus e Seu justo ódio contra o pecado, e o amor 
de Deus e Sua graça e misericórdia para pecadores não mere-
cedores. Sendo fiel à Escritura, as apresentações do evangelho 
devem ser centradas em Deus, com a Sua natureza e Suas 
ações no cerne da mensagem. 

Conclusão final / O evangelho é sobre Deus, antes de mais nada, e 
deve ser explicado em termos de Sua santidade e Seu amor gracioso. 
Nossas apresentações do evangelho devem ser centradas em Deus, 
e não no homem.

 ɡ EVANGELHO 

 ɡ EVANGELISMO 

 ɡ CONVERSÃO 

 ɡ DISCÍPULO

 ɡ FAZER DISCÍPULOS

 ɡ IGREJA

 ɡ O CHAMADO

 ɡ O MISSIONÁRIO DA IMB

 ɡ A EQUIPE MISSIONÁRIA 

 ɡ POVOS E LUGARES NÃO  

 ALCANÇADOS

EVANGELHO 
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TERMOS-CHAVE 

O evangelho trata da rebelião pecaminosa da humanidade 
contra Deus. Pelo fato de Deus ser santo e justo, a rebelião hu-
mana provoca justamente a Sua ira e merece necessariamente 
a condenação eterna. Enquanto seja verdade que o evangelho 
demonstra as consequências do pecado na vida humana, as 
apresentações do evangelho devem identificar a rebelião cul-
posa do pecado humano como sendo a raiz de nosso proble-
ma para que seja fiel à Escritura. Além disso, o evangelho revela 
a severidade de nosso problema, para um inferno eterno que 
aguarda cada pecador que morre neste estado culposo de 
rebelião contra Deus. 

Conclusão final / O evangelho é a resposta ao problema do peca-
do. Ele trata de questões como a vergonha e o medo porque trata 
essencialmente de nosso problema mais profundo, que é a culpa 
perante um Deus santo. O evangelho não significa prosperidade ou 
saúde na terra. 

O evangelho está centrado em Jesus Cristo. É a boa nova de 
que em Jesus Cristo, Deus o Filho assumiu completamente a 
forma humana e tornou-se um de nós permanecendo comple-
tamente Deus. É a boa nova de que em Jesus, o reino real de 
Deus conseguiu adentrar a história humana. É a boa nova de 
que Jesus viveu uma vida de obediência perfeita e sem peca-
do — a vida que deveríamos ter vivido — e depois morreu na 
cruz para pagar a penalidade pelos nossos pecados e suportar 
a ira que nós merecíamos pela nossa rebelião. Na Sua vida e na 
Sua morte, Jesus serviu como nosso substituto. Além disso, o 
evangelho é a boa nova que Jesus triunfou sobre o pecado e 
a morte em Sua ressurreição gloriosa. É a boa nova de que Ele 
ascendeu aos céus e está assentado à direita de Deus o Pai, e 
que mesmo agora Ele intercede pelo Seu povo. O evangelho é 
a boa nova que Jesus voltará em glória, e o Seu reino não terá 
fim. Sendo fiel à Escritura, as apresentações do evangelho de-
vem ser explícitas sobre a identidade de Jesus como o Cristo, 
o Messias e o Filho de Deus, e sobre a Sua vida sem pecado, a 
morte expiatória, e a ressurreição vitoriosa como a única espe-
rança de salvação para os pecadores.

NOTAS
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Conclusão final / O evangelho não pode ser apresentado fielmente 
se não incluir: quem Jesus é em Sua divindade e humanidade com-
pleta; o que Jesus fez ao viver uma vida sem pecado em nosso lugar, 
morrendo em nosso lugar como substituto para pagar a penalidade 
pelos nossos pecados, ressuscitando novamente dentre os mortos, 
e subindo aos céus; o que Jesus está fazendo como nosso interces-
sor e rei; e o que Ele irá fazer quando Ele voltar novamente em glória 
e renovar todas as coisas.

O evangelho é o chamado para arrependimento e fé. Não 
é apenas boa nova; também é a chamada real aos traidores 
contra Deus a pararem a sua rebelião e retornarem a Ele at-
ravés da fé em Jesus. O evangelho declara que não há outro 
caminho para que pecadores sejam salvos, e nega categorica-
mente que pecadores podem obter a salvação por algo que 
eles possam fazer. Consequentemente, sendo fiel à Escritura, 
as apresentações do evangelho devem desafiar os ouvintes ao 
arrependimento e fé nas boas novas de Jesus, confessando a 
Ele como Senhor. 

Conclusão final / Pelo fato do evangelho chamar ao arrependimen-
to e fé, as nossas apresentações do evangelho devem buscar esta 
mesma reação com urgência e clareza. 

NOTAS
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TERMOS-CHAVE 

NOTAS Deus concede tesouros incríveis àqueles que se entregam 
ao evangelho. Deus perdoou os seus pecados e eles estão 
perante Deus não apenas completamente justificados em Sua 
presença, mas também estão revestidos da justiça do próprio 
Cristo. Eles foram reconciliados com Deus. Ele os adotou e eles 
estão vivos em Cristo, tendo nascido novamente pelo Espíri-
to Santo. Agora eles têm o Espírito Santo como pagamento 
antecipado e prenúncio de sua herança em Cristo. Eles são 
parte do corpo de Cristo, a igreja. Eles são protegidos pelo 
poder de Deus na salvação até que O vejam face a face. Um dia 
serão libertos do pecado ao viverem eternamente com Deus 
em alegria e glória infinitas. Estes tesouros, e não a saúde e 
prosperidade terrena, são os verdadeiros dons do evangelho, 
e apresentações do evangelho devem ser claras sobre isso se 
quiserem ser fiéis à Escritura.

Conclusão final / Devemos ser claros sobre o que o evangelho pro-
mete e não promete. Promete tesouros eternos incríveis, mas não 
promete prosperidade ou saúde física e segurança.
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Evangelismo é a proclamação do evangelho pelo poder do 
Espírito Santo com o objetivo de persuadir as pessoas a se 
arrependerem e crerem em Cristo. (Lucas 24:47, João 16:8–11, 
Atos 1:8, 2 Coríntios 5:11) 

Evangelismo sempre significa proclamação. Evangelismo 
sempre envolve a comunicação da mensagem do evangelho 
usando linguagem que pode ser compreendida pelos perdidos.  

Conclusão final / O exemplo de nossas vidas é importante, mas 
nunca é suficiente. Comunicando o evangelho sempre envolve pala-
vras, e deve envolver palavras que podem ser compreendidas pelo 
ouvinte. Devemos falar, escrever, ou assinar o evangelho, e devemos 
conhecer a linguagem daqueles que estamos tentando alcançar.  

Evangelismo proclama o evangelho. Para que seja evange-
lismo bíblico, os missionários devem apresentar a mensagem 
completa da santidade e amor de Deus, a pecaminosidade 
de cada ser humano, o sacrifício expiatório e a ressurreição 
vitoriosa de Jesus pelos nossos pecados, e a necessidade de 
arrependimento e fé. 

Conclusão final / Não podemos diluir ou alterar a mensagem. Não 
podemos ignorar ou minimizar aquelas partes que ofendem as pes-
soas. Cada elemento do evangelho é essencial. 

EVANGELISMO 
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NOTAS

TERMOS-CHAVE 

Evangelismo proclama o evangelho no poder do Espírito 
Santo. Apresentamos a mensagem do evangelho, mas so-
mente o Espírito Santo pode convencer o coração e a mente 
da necessidade de Cristo.  

Conclusão final / Não convertemos ninguém. Só Deus pode fazer 
a pessoa morta viver. Para sermos evangelistas efetivos, devemos 
andar em linha com o Espírito Santo, precisamos orar com fervor 
para que Ele faça o que somente Ele pode fazer, e nunca devemos 
depender de nossa astúcia ou de nossos recursos.

Evangelismo busca persuadir as pessoas a se arrepender-
em e crerem em Cristo. Evangelismo é mais do que a mera 
apresentação do evangelho; é a persuasão com o evangelho. 
Evangelismo inclui necessariamente um chamado para que o 
ouvinte se arrependa do pecado e creia em Cristo. 

Conclusão final / É possível persuadir sem manipular. Devemos 
desafiar as pessoas a responderem à mensagem que proclamamos. 
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Conversão é a resposta pessoal divinamente inspirada de in-
divíduos ao evangelho em que se arrependem de seus pecados 
e eles (se arrependem) e confiam em Jesus como Salvador e 
Senhor (crer). (João 3:1–21, 6:44, 10:27–30; Romanos  3:10–20, 
8:38–39; Gálatas 5:19–24; 2 Coríntios 5:17; 1 João 2:5–6, 19, 
3:9–10, 14–15, 24, 4:20) 

A conversão é a resposta divinamente inspirada no evangel-
ho.  Não é algo que pecadores podem fazer sozinhos. De acor-
do com a Escritura, pessoas não regeneradas são escravas do 
pecado. Elas não podem entender as coisas de Deus, obedecer 
a Deus, ou agradar a Deus, e estão justamente sob a Sua ira. 
Ao invés de buscarem a Deus, estão fugindo dEle. Elas estão 
mortas em seu pecado. A não ser pela iniciativa graciosa de 
Deus, ninguém pode ser salvo. Portanto, a oração dependente 
de Deus é um componente essencial do evangelismo. 

Conclusão final / A nossa responsabilidade é proclamar as boas no-
vas e encorajar as pessoas ao arrependimento e fé. Deus, e somente 
Deus, salva as pessoas que estão mortas, escravas cegas ao pecado. 
Esta realidade deve nos encorajar a esperar frutos mesmo entre 
os grupos de pessoas aparentemente resistentes. Deve purificar 
os nossos métodos e nos manter fiéis à mensagem. Também deve 
manter-nos de joelhos pelos perdidos. 

A conversão é uma reação inspirada divinamente para o 
arrependimento e a fé. O trabalho gracioso de Deus na con-
versão de forma alguma minimiza ou elimina a necessidade e 
responsabilidade dos pecadores responderem ao chamado do 
evangelho. O arrependimento envolve deixar o pecado e a sua 
vontade. Marca uma quebra radical da vida de rebelião contra 
Deus. A fé envolve não apenas crer no que a Bíblia ensina so-
bre Jesus como verdade, mas também confiar somente nEle 
para a salvação e ao mesmo tempo confiar a sua vida a Ele.  

CONVERSÃO 
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NOTAS

TERMOS-CHAVE 

O arrependimento e a fé não são ações desconectadas, mas 
são dois lados de uma mesma reação: deixar a vida de rebelião 
contra Deus pelo arrependimento, e no mesmo ato se voltar 
a Deus através da fé em Cristo. Nenhuma ação é completa ou 
adequada sem a outra.

Conclusão final / A fé salvadora é fé de arrependimento, e deve-
mos encorajar as pessoas a deixarem a sua rebelião contra Deus no 
mesmo ato em que se voltam a Jesus pela fé. Graça barata não é 
bíblica e não salva ninguém. 

A conversão é a resposta divinamente inspirada no evangel-
ho. Duas implicações desta realidade são significativas. Pri-
meiro, os missionários devem proclamar o evangelho para 
que qualquer pessoa se converta. Ninguém pode ser salvo se 
não receber, entender, e crer no evangelho. Isso torna a tarefa 
do evangelismo urgente. Segundo, o conteúdo da mensagem 
é significativo. É essencial que missionários acertem a men-
sagem, especialmente considerando as distorções do evangel-
ho ao redor do mundo. Qualquer mensagem que nega ou 
dilui a completa divindade e humanidade de Jesus, identifica o 
problema humano como nada menos do que a nossa rebelião 
pecaminosa contra Deus, não está focada na morte expiatória 
de Jesus e na realidade da ressurreição de Seu corpo, ou não 
ensina que somos salvos somente pela graça através da fé so-
mente em Cristo, é uma mensagem não bíblica que não leva à 
conversão bíblica. 

Conclusão final / Precisamos fazer com que o evangelho chegue 
àqueles que nunca o ouviram para que tenham a esperança da 
salvação, e temos que acertar a mensagem, não importa quão seja 
impopular algumas partes dela em qualquer contexto cultural. 

A conversão é radical. A Bíblia usa linguagem extrema para 
descrever a conversão. Aqueles que se converteram morreram 
para tudo o que costumavam ser e receberam a nova vida em 
Cristo. De fato, foram crucificados com Cristo. Eles foram cri-
ados novamente. Eles nasceram de novo. A conversão a Cristo 
não é casual ou superficial. 
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NOTASConclusão final / Temos que apresentar a mensagem do evangelho 
de tal forma que uma vida de discipulado radical pareça a conse-
quência natural da salvação, e não uma opção, uma reviravolta sur-
preendente, ou letras miúdas não esperadas. 

A conversão é perceptível. Embora nenhum crente vai chegar 
à perfeição nesta vida, um crente novo em Cristo é uma pessoa 
transformada. Isso é particularmente evidente na crença de 
um Cristão no evangelho, amor pelo povo de Deus, e cresci-
mento em santidade. 

Conclusão final / Se uma mudança não é perceptível, pode-se con-
cluir seguramente de que a conversão nunca ocorreu. 

A conversão é permanente. Deus nunca desiste ou perde 
ninguém que tenha verdadeiramente se convertido pela fé em 
Cristo. Embora seja verdade que alguns possam professar a 
fé por um tempo e depois desistirem, a sua saída definitiva da 
fé indica que nunca creram de verdade. Embora apenas Deus 
conhece a condição do coração de uma pessoa, não é bíblico 
nem seguro presumir que ninguém que tenha negado a fé, cuja 
vida não demonstra nenhuma evidência de regeneração, ou 
que voluntariamente tenha abandonado a comunhão do corpo 
de Cristo, tenha se convertido, não importa o que tenha dito 
ou feito no passado. 

Conclusão final / O compromisso temporário não é uma con-
versão genuína. Aqueles salvos por Deus, Ele salva permanente-
mente. Devemos deixar claro quando compartilhamos o evangelho 
que este é um compromisso vitalício (na verdade, eterno). Devemos 
exortar os crentes quanto à perseverança. Para aqueles cujas vidas 
não demonstram a evidência de uma conversão verdadeira, a igreja 
local deve enfatizar que a salvação pelo exercício de disciplina na 
igreja não está assegurada. 
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TERMOS-CHAVE 

DISCÍPULO
Discípulos são seguidores de Jesus. Eles se arrependeram de seu 
pecado e confiaram em Jesus como seu Salvador. Eles morreram 
para si mesmos e entregaram as suas vidas a Ele como Senhor. Agora 
Cristo vive neles, transformando tudo neles de dentro para fora. Há 
várias marcas desta transformação. A primeira, um coração trans-
formado, ocorre quando um discípulo coloca a sua fé inicial em Je-
sus. O restante se encontra em maior medida quando um discípulo 
cresce através da fé em Jesus como membro de Seu corpo, a igreja. 
(Mateus 28:16– 20, Marcos 1:17, Lucas 6:40, Romanos 8:29) 

Há seis marcas primárias de um discípulo de Jesus:  

CoraÇão Transformado / Os discípulos são regenerados espir-
itualmente; Deus perdoou os seus pecados e o Espírito de Deus 
agora habita neles. Pela graça sobrenatural mediante a fé salvadora 
em Cristo, os discípulos foram absolvidos perante Deus o Juiz e 
adotados por Deus o Pai. Tal regeneração graciosa engatilhou uma 
transformação em cada discípulo de Jesus. Sendo trazidos da morte 
para a vida, os discípulos são novas criaturas que agora vivem como 
servos do rei e herdeiros de Seu reino. Capacitados pelo Espírito 
Santo, eles crescem em santidade a medida em que Deus os trans-
forma gradativamente na imagem de Cristo de um grau de glória 
para outro. Os discípulos persistem com a esperança certa da glori-
ficação futura plena e completa com Cristo. (João 3:1–8; Tito 3:4–8; 
1 Pedro 1:3–9, 22–25) 

Conclusão final / Para ser discípulo primeiro você precisa nascer 
de novo. Evangelismo resultando na conversão bíblica é o primeiro 
passo inicial no discipulado bíblico. 

Mente Transformada / Discípulos estão fundados biblicamente; 
eles creem naquilo que Jesus diz. Discípulos de Jesus confiam na 
verdade de Jesus, e enxergam o mundo ao redor deles através das 
lentes da Palavra de Deus. Os discípulos permanecem em Jesus, 
lendo, ouvindo, estudando, entendendo, memorizando, e meditando 
na Palavra de Deus diariamente, Ele molda as suas mentes para que 
sejam como a dEle. Eles são continuamente renovados em conhec-
imento conforme a imagem de seu Criador. (Josué 1:8, Salmos 119, 
Marcos 12:30, Lucas 24:44–45, Romanos 12:1–21, 1 Coríntios 2:14–16, 
Efésios 4:17–24, Colossenses 3:1–17)  
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Conclusão final / Discípulos de Jesus são apaixonados pela Bíblia. 
Remolda completamente a forma deles pensarem, a medida em que 
a visão geral da Bíblia se torna a sua visão do mundo. Eles leem a 
Bíblia com um pré-compromisso de confiar, entender, e obedecer 
tudo aquilo que ela ensina. Eles aprendem o panorama geral da Bíblia, 
e eles interpretam partes individuais no contexto como um todo.  

Sentimentos Transformados / Os discípulos estão completa-
mente satisfeitos; eles desejam o que Jesus deseja. A sua busca 
espiritual os levou a Jesus, que não apenas os salvou de seu pecado, 
mas também satisfez as suas almas. Os discípulos, portanto, se 
desenvolvem para participar nas disciplinas espirituais não com um 
senso da obrigação, mas com o senso de deleite: desfrutando da 
exaltação de Deus em louvor, ansiando pela comunhão com Deus em 
oração, ávidos pela Palavra de Deus mais do que o alimento diário, 
confessando os pecados com contrição de gratidão, e amando a 
glória de Deus mais do que as suas próprias vidas. Tal amor por Deus 
constantemente expele o amor pelas coisas deste mundo. Os dis-
cípulos crucificam diariamente os desejos da carne a medida em que 
geram o fruto do Espírito e anseiam pelo retorno do Filho. (Mateus 
10:34–39, 22:35–40; Lucas 16:13; João 12:25; Filipenses 4:8; 1 Timóteo 
3:3, 6:9–10; 2 Timóteo 2:22, 4:10; Tito 1:8; Hebreus 13:5; 1 João 2:15–17)

Conclusão final / Discípulos de Jesus crescem para amar o que Ele 
ama, valorizam o que Ele valoriza, e odeiam aquilo que Ele odeia. Os 
seus sentimentos estão estabelecidos nas coisas de Deus, e aqueles 
sentimentos crescem para prevalecer sobre as atrações do pecado 
e as coisas deste mundo. Eles crescem para obedecer a Deus por 
desejo, e não apenas por obrigação. 

Vontade Transformada / Discípulos são humildemente obe-
dientes; eles fazem o que Jesus comanda. Discípulos de Jesus 
não apenas ouvem a Palavra e se iludem; eles fazem o que ela 
diz. Discípulos veem imperativos na Escritura como convites 
do Salvador para experimentar a alegria da submissão ativa a 
Ele. Quanto mais andarem de acordo com a Palavra de Deus, 
mais Jesus conforma os seus caminhos à Sua vontade. (Mateus 
28:18–20, João 14:15, Romanos 1:5, 1 Pedro 1:2, Tiago 1:22–25,  
1 João 5:3) 

6 MARCAS DE UM  
DISCÍPULO 

1 / Coração Transformado 

2 / Mente Transformada 

3 / Sentimentos Transformados

4 / Vontade Transformada 

5 / Relacionamentos Transformados 

6 / Propósito Transformado  
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NOTAS  Conclusão final / Discípulos de Jesus obedecem a Deus quando 
obedecem a tudo que a Sua Palavra ensina. Eles não obedecem para 
se acertarem com Deus, ou acrescentam algo à obra de Cristo, mas 
a partir da fé, esperança, e amor que fluem do evangelho.  

Relacionamentos Transformados / Discípulos amam sacrificial-
mente; eles servem como Jesus serve. Tendo sido reconciliados com 
Deus através de Cristo, os discípulos trabalham continuamente para 
a reconciliação com outros em Cristo: perdoando uns aos outros 
livremente e servindo uns aos outros altruisticamente. Discípulos 
de Jesus se juntam a membros de igrejas locais onde se amam de 
tal forma que dariam as suas vidas uns pelos outros. Tal compaixão 
sacrificial se estende além da igreja local quando os discípulos cuid-
am de suas famílias, a igreja global, os perdidos, e os pobres. (Mateus 
5:43–48, 22:37–40; Lucas 6:27–36; João 13:34–35, 15:12–17; Romanos 
13:8–10; 1 Coríntios 13:1–13; Gálatas 5:13–26; Efésios 4:1–6, 5:1–2; 1 João 
3:11–18, 4:7–21)

Conclusão final / Discípulos de Jesus se amam como Cristo os 
amou e amam os seus próximos como a si mesmos. Este amor é ex-
pressado praticamente no perdão e no serviço, até para os inimigos. 
Nosso amor inclui a nossa igreja, nossas famílias, o corpo global de 
Cristo, os perdidos, e os pobres.  

Propósito Transformado / Discípulos estão engajados em 
missões; eles fazem discípulos que fazem discípulos de todas as 
nações. Compelidos pela graça de Deus, os discípulos são cativados 
pela Grande Comissão. Jesus não apenas transformou a sua forma 
de viver; Ele revolucionou a sua razão de viver. Discípulos vivem — e 
morrem — compartilhando o evangelho de Cristo, para reproduzir a 
vida de Cristo, para ensinar a Palavra de Cristo, e para servir o mun-
do por Cristo orando, ofertando, e indo a pessoas em torno deles e 
pessoas ao redor do mundo para a causa da fama de Deus. (Mateus 
28:16–20, Lucas 24:44–49, João 20:21, Atos 1:8, Romanos 15:18–24)  

Conclusão final / Discípulos de Jesus compartilham o evangel-
ho, discipulam outros crentes, e estão engajados em transmitir 
o evangelho globalmente a todos os povos. 

TERMOS-CHAVE 
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FAZER DISCÍPULOS

Fazer discípulos é o dever comandado por Cristo e o dever ca-
pacitado pelo Espírito de cada discípulo de Jesus para evange-
lizar os não crentes, batizar os crentes, ensiná-los a Palavra de 
Cristo, e treiná-los a obedecer a Cristo como membros de Sua 
igreja que fazem discípulos em missão para todas as nações. 
(Mateus 28:16–20, 1 Coríntios 12:4–31, Efésios 4:1–16, Colossens-
es 1:27–29)  

O comando para fazer discípulos se estende a todo crente 
e não está reservado a uma pequena elite espiritual. Todos 
no corpo de Cristo são necessários para qualquer discípulo 
crescer em maturidade em Cristo. 

 + O poder de fazer discípulos vem do Espírito 
Santo. Ninguém deve desistir de sua tarefa 
porque tem medo de sua inadequação. 

 + Fazer discípulos inclui compartilhar o evangelho, batizar 
novos crentes, ensinar crentes a entender o conteúdo da 
Bíblia, e treiná-los a obedecer tudo o que a Bíblia ensina. 

 + Ao fazer discípulos é necessário buscar uma compreensão 
completamente bíblica do que significa ser um discípulo 
de Jesus, conforme destacado em “Discípulo”.

 + Embora o discipulado aconteça em uma variedade 
de contextos, Deus proporciona a igreja local como o 
contexto necessário e os relacionamentos primários 
para a medida plena do discipulado bíblico deste lado 
do Pentecostes. Se não houver nenhuma igreja local, 
é realmente necessária a plantação de uma igreja. 

 + Fazer discípulos deve resultar em discípulos 
que fazem discípulos que fazem discípulos, em 
um processo contínuo de reprodução. 
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IGREJA

A definição de uma igreja local da Fé e Mensagem Batista 2000: 

“Uma igreja de Jesus Cristo do Novo Testamento é uma con-
gregação autônoma local de crentes batizados, associados pela 
aliança na fé e comunhão do evangelho; observando as duas or-
denanças de Cristo, governadas pelas Suas leis, exercitando os 
dons, direitos, e privilégios investidos neles pela Sua Palavra, e 
buscando estender o evangelho aos confins da terra. Cada con-
gregação opera sob o Senhorio de Cristo através de processos 
democráticos. Em tal congregação cada membro é responsável 
e responderá a Cristo como Senhor. As autoridades bíblicas são 
pastores e diáconos. Embora homens e mulheres tenham dons 
para o serviço na igreja, o cargo de pastor é limitado a homens 
conforme qualificado pela Escritura. 

O Novo Testamento também fala da igreja como sendo o Corpo 
de Cristo que inclui todos os redimidos de todas as idades, cren-
tes de toda tribo, língua, povo, e nação". 3

Cremos que toda igreja local é autônoma sob o Senhorio de 
Jesus Cristo e a autoridade de Sua Palavra infalível. Isso é ver-
dade tanto no exterior quanto nos Estados Unidos. Algumas 
igrejas às quais nos relacionamos no exterior podem tomar 
decisões sobre doutrina e prática que nós não tomaríamos. No 
entanto, somos responsáveis perante Deus e aos Batistas do 
Sul pelo fundamento que estabelecemos quando plantamos 
igrejas, pelo ensino que damos quando treinamos líderes de 
igreja, e pelos critérios que usamos quando contamos igrejas. 
Em nossa plantação de igrejas e ministérios de ensino, bus-
caremos estabelecer o fundamento das crenças e práticas que 
são consistentes com a Fé e Mensagem Batista 2000, embora 
as igrejas locais no exterior possam expressar crenças e práti-
cas de formas diferentes de acordo com as necessidades de 
seus contextos culturais. Fluindo da definição de uma igreja cit-
ada acima e das Escrituras das quais esta definição é originada, 
iremos observar as seguintes diretrizes na plantação de igrejas, 
treinamento da liderança, e relatórios estatísticos:  3  Esta definição é um extrato direto da Fé e Mensagem 

Batista 2000, e a definição e diretrizes foram tomadas 
'ipsis litteris' da política aprovada pela liderança da IMB.

TERMOS-CHAVE 
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1 / Uma igreja tem a intenção de ser uma igreja. Os membros 
pensam em si mesmos como a igreja . Eles estão 
comprometidos um com o outro e com Deus (mediante 
uma aliança) buscando cumprir tudo que a Escritura exige 
de uma igreja.

2 / Uma igreja tem uma membresia definida por crentes 
batizados em Jesus Cristo.

3 / Uma igreja pratica o batismo de crentes somente pela 
imersão nas águas.

4 / Uma igreja observa a Ceia do Senhor regularmente.

5 / Sob a autoridade da igreja local e de sua liderança, os 
membros podem ser solicitados a realizar as ordenanças.

6 / Uma igreja submete-se à infalível Palavra de Deus como a 
autoridade absoluta por tudo o que ela acredita e faz.

7 / Uma igreja se reúne regularmente para louvar, orar, estudar 
a Palavra de Deus, e para ter comunhão. Os membros da 
igreja auxiliam os outros em suas necessidades, prestam 
contas uns aos outros, e exercitam a disciplina na igreja 
conforme necessário. Os membros incentivam uns aos 
outros e auxiliam uns aos outros em seu desenvolvimento 
em santidade, em sua maturidade em Cristo, e em amor.

8 / Uma igreja assume a sua responsabilidade para cumprir 
a Grande Comissão, localmente e globalmente, desde o 
início de sua existência como igreja.

9 / Uma igreja é autônoma e auto-governante sob o Senhorio 
de Jesus Cristo e a autoridade de Sua Palavra.

10 / Uma igreja possui líderes identificáveis, que são examinados 
e separados de acordo com as suas qualificações 
estabelecidas na Escritura. Uma igreja reconhece dois 
cargos bíblicos de liderança da igreja: pastores/anciãos/
supervisores e diáconos. Embora homens e mulheres 
recebem dons para servir à igreja, o cargo de pastor/
ancião/supervisor está limitado a homens conforme 
qualificado pela Escritura.
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21, 9:6-15; Gálatas 5:13-26, 6:1-10; Efésios 2:11-22, 4:1-16; 
Filipenses 2:1-4; Colossenses 3:1-17; 1 Tessalonicenses 
5:12-22; 1 Timóteo 2:1-15, 3:1-13, 5:1-25; 2 Timóteo 2:14-
26, 4:1-5; Tito 1:5-9; Hebreus 10:19-25, 12:28-29, 13:1-17; 
1 Pedro 5:1-7) 

Creemos que toda igreja 
local é autônoma sob o 
senhorio de Jesus Cristo e a 
autoridade de sua palavra 
infalível. Isso é verdade 
tanto no exterior quanto 
nos estados unidos.
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12 CARACTERÍSTICAS DE UMA 
IGREJA SAUDÁVEL 

As seguintes características resumem esta definição, e 
foram dadas como uma ferramenta para nos auxiliar a 
descrever e a buscar igrejas saudáveis.  

Evangelismo bíblico
As pessoas entram na igreja porque ouviram toda a mensagem 
bíblica do evangelho e reagiram em arrependimento e fé. En-
tão eles continuam a compartilhar o evangelho com os perdi-
dos em um estilo de vida de evangelismo.  

Discipulado bíblico
Os membros de uma igreja investem intencionalmente na vida 
um do outro para crescer em maturidade em Jesus Cristo. Este 
discipulado é caracterizado por vidas, mentes, sentimentos, 
vontades, relacionamentos, e propósito transformados, tudo 
isso mantendo-se alinhado à Palavra de Deus.  

Membresia bíblica
Os membros consistem somente de pessoas que dão evidên-
cia digna de arrependimento do pecado e fé no Senhor Jesus 
Cristo, e que foram batizados como crentes. Membros bíblicos 
de igreja são comprometidos uns com os outros, para congre-
garem fielmente uns com os outros, e para serem o corpo de 
Cristo uns com os outros.

TERMOS-CHAVE 
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Liderança bíblica
A Bíblia reconhece dois tipos de líderes na igreja: pastores/ 
anciãos/ supervisores e diáconos. No Novo Testamento, as pa-
lavras “pastor,”  “ancião,” e “supervisor” são usadas intercam-
biavelmente, e se referem ao mesmo cargo (Atos 20:17, 28; Tito 
1:5-–7; 1 Pedro 5:1–4; observe que pastor = pastor de ovelhas). 
As qualificações destes líderes estão descritas em 1 Timóteo 
3:1-7 e Tito 1:5-9. Eles devem ser exemplos do discipulado fiel, 
e eles devem manter-se firmemente à sã doutrina. Eles devem 
ter o dom de Deus para ensinar. De acordo com a Escritura, pa-
stores/anciãos/supervisores devem ser homens. A Escritura é 
clara que nem todos têm o dom e são chamados para ensinar e 
liderar na igreja, mas todos os dons são igualmente honrosos e 
necessários para a igreja. O padrão consistente no Novo Testa-
mento é para que igrejas tenham uma pluralidade de pastores/
anciãos/supervisores. Diáconos são servos da igreja cujas qual-
ificações estão relacionadas em 1Timóteo 3:8-13. Eles foram 
escolhidos conforme necessário para realizarem tarefas, que 
liberam os pastores/anciãos/supervisores a se dedicarem ao 
ministério da Palavra e oração.

Pregação e ensino bíblico
Tal ensino é central às reuniões semanais da igreja, e consistem 
da exposição e aplicação da Escritura. A igreja considera a 
Bíblia como a autoridade suprema que controla tudo que ela 
crê e faz, e o ensino Bíblico fiel satura a vida de uma igreja 
saudável. Uma igreja saudável está firmada na inspiração, in-
falibilidade, autoridade, suficiência, e clareza da Escritura, e 
interpreta cada texto da Bíblia responsavelmente em seu con-
texto, de acordo com as normas de interpretação gramatical/
histórica.  
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As ordenanças bíblicas do batismo e da Ceia do Senhor
O batismo é a imersão em água em nome do Pai, do Filho, 
e do Espírito Santo, e é somente administrado àqueles que 
demonstram evidências claras de que são crentes nascidos de 
novo em Jesus Cristo. Todos os crentes devem ser batizados. 
Uma igreja saudável celebra regularmente a Ceia do Senhor 
lembrando a morte de Jesus, como um sermão visível do 
evangelho, e em antecipação de Sua volta.  

Adoração bíblica
Uma igreja saudável oferece a adoração a Deus que é aceitável 
a Ele de acordo com a Sua Palavra, com reverência, temor, e 
alegria. Ela canta salmos, hinos, e cânticos espirituais cujo con-
teúdo está cheio de verdades bíblicas. A sua adoração inclui a 
leitura pública da Escritura, os testemunhos do povo de Deus, 
e a oração. Conforme a ocasião, também pode incluir o jejum 
coletivo. Toda a sua adoração busca glorificar a Deus e edificar 
o Seu povo.  

A comunhão bíblica
Os membros da igreja se amam, encorajam-se, e buscam o 
desenvolvimento uns dos outros. Eles se importam com os out-
ros, servem-se, e tomam sobre si as lutas uns dos outros. Eles 
são gentis uns com os outros e perdoam-se. Eles ensinam, ad-
moestam e exortam-se com a Palavra de Deus. Eles incentivam 
uns aos outros no amor e nas boas obras. Eles estão envolvidos 
nas vidas uns dos outros e conhecem-se o suficiente para ser-
em frutiferamente envolvidos no discipulado uns dos outros. 
  
A oração bíblica
Os membros da igreja oram em particular e em conjunto. Em 
suas orações, eles adoram a Deus, confessam os seus pecados, 
agradecem a Deus pelas Suas bênçãos, intercedem uns pelos 
outros, e pedem que Deus supra as suas próprias necessidades. 
Uma igreja saudável ora fervorosamente e frequentemente.  

TERMOS-CHAVE 
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A prestação de contas e disciplina bíblica
Os membros da igreja devem prestar contas uns aos outros 
pela sua obediência à Palavra de Deus, e os líderes da igreja 
devem cuidar do rebanho que foi confiado a eles. Quando 
necessário, a igreja exercita a disciplina da igreja de acordo 
com as instruções da Escritura, sempre orando e trabalhando 
pela restauração do irmão ou irmã que está no pecado.

O ofertar bíblico
Os membros da igreja devem dar livremente de seus recursos 
para sustentar aqueles que ensinam a Palavra, as despesas da 
igreja, o alívio dos pobres, e o avanço do evangelho ao redor 
do mundo. Igrejas saudáveis são autossustentáveis financeira-
mente ou devem estar buscando a auto-sustentação financei-
ra. A experiência demonstrou consistentemente que o subsí-
dio financeiro estrangeiro prejudica a saúde de uma igreja.  

Missão bíblica
A igreja não apenas está organizada para compartilhar o 
evangelho e fazer discípulos localmente, mas também está 
organizada e envolvida ativamente em levar o evangelho às 
nações. Os membros de uma igreja saudável demonstram 
a bondade de Deus em obras de misericórdia enquanto 
declaram o evangelho de Cristo aos perdidos. 

Não importa aonde uma igreja congrega. Igrejas podem se en-
contrar em lares, fábricas, locais alugados, edifícios dedicados, 
sob a sombra das árvores, ou em qualquer lugar que esteja 
disponível e conveniente para elas. Cada seguidor de Cristo, 
incluindo trabalhadores transculturais, necessita de ensino, 
adoração, comunhão, e prestação de contas de uma igreja 
local. Todos os membros de nossa equipe precisam congregar 
fielmente em uma igreja local onde residam. 
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O chamado para a salvação / Antes de mais nada, o chamado 
é um ato gracioso de Deus pelo qual Ele atrai as pessoas a 
se tornarem discípulos de Jesus e membros de Sua igreja. O 
chamado para a salvação vem através da proclamação da Pa-
lavra de Deus no poder do Espírito de Deus. Acompanhando 
o chamado para a salvação em Cristo está um chamado para 
a liberdade, santidade, e sofrimento em Cristo. O chamado 
para a salvação forma o fundamento inabalável da identidade 
primária de um discípulo agora e para sempre. (Mateus 9:13; 
Atos 2:39; Romanos 1:6, 8:28–30, 9:22–26; 1 Coríntios 1:9, 24; 
Gálatas 1:6, 5:13; Efésios 1:18, 4:1–4; 1 Tessalonicenses 2:12, 4:7, 
5:24; 2 Tessalonicenses 2:14; 1 Timóteo 6:12; 2 Timóteo 1:9; 1 
Pedro 1:15–16, 2:9, 20–21, 5:10; 2 Pedro 1:3, 10; Judas 1:1) 

O chamado para a missão / O chamado para a salvação inclui 
um chamado para a missão, para cada pessoa que responde 
ao chamado de Deus para receber o comando de Cristo para 
fazer discípulos de Jesus.  Fazer discípulos é portanto o dever 
dado por Deus, facilitado por Cristo e capacitado pela Espírito 
de cada discípulo não importa a sua base, localidade, ou vo-
cação. Desta forma, cada discípulo têm um papel fundamen-
tal no propósito eterno de Deus para glorificar o Seu nome 
através de discípulos feitos em cada nação. (Mateus 28:16–20, 
Lucas 24:44–49, Atos 1:8) 

O chamado para a base / Cristo chama discípulos para bas-
es específicas dentro e através das quais eles O exaltam na 
missão. Uma dessas bases é dentro da família, onde os Cris-
tãos são chamados a serem filhos e filhas fiéis, irmãos e irmãs, 
maridos e mulheres, e mães e pais para espalhar o evangelho 
de Deus e demonstrar a glória de Deus. A Escritura também 
fala de um chamado divino à singeleza em prol da missão, seja 
por um período ou durante a vida toda de uma pessoa neste 
mundo. Outros chamados para bases específicas incluem o 
chamado de Cristo para a membresia significativa em Sua ig-
reja, e cidadania responsável na comunidade de uma pessoa.  
(1 Coríntios 7:17–40)

O CHAMADO

TERMOS-CHAVE 

 ɡ EVANGELHO 

 ɡ EVANGELISMO 

 ɡ CONVERSÃO 

 ɡ DISCÍPULO

 ɡ FAZER DISCÍPULOS

 ɡ IGREJA

 ɡ O CHAMADO

 ɡ O MISSIONÁRIO DA IMB

 ɡ A EQUIPE MISSIONÁRIA 

 ɡ POVOS E LUGARES NÃO  

 ALCANÇADOS
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NOTASO chamado ao serviço / Finalmente, o chamado é para o ato 
gracioso de Deus pelo qual Ele direciona os discípulos de certa 
forma, em certo tempo, entre certas pessoas, em certa local-
idade, ou através de certa vocação. Os chamados ao serviço 
podem ser flexíveis, operando em níveis variados e abertos a 
tarefas diferentes de Deus. Uma vida de discípulo, entretanto, 
deve ser constante em fidelidade para o chamado de Deus, 
não importa o custo, até que Deus chame o discípulo a fazer 
outra coisa. Chamados ao serviço são discernidos e afirmados 
na comunidade como um membro da igreja em missão no 
mundo através do exame direcionado pelo Espírito, liderado 
pela Palavra, focado na oração dos desejos, dons, habilidades 
e oportunidades de um discípulo. (Mateus 4:18–22, 9:9, 10:1–4; 
Atos 13:1–3, 16:10; Romanos 1:1; Hebreus 5:4) 

O chamado de Deus para a salvação, missão, base, e serviço traz 
força e conforto para os discípulos perseverarem em tempos 
de lutas e aflição, dúvida e desânimo, pressão e perseguição. 
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Um missionário da IMB é um discípulo de Jesus separado pelo 
Espírito Santo, enviado pela igreja, e afirmado pela IMB para 
atravessar barreiras geográficas, culturais e/ ou linguísticas 
como parte de uma equipe missionária focada em fazer dis-
cípulos e multiplicar igrejas entre os povos e lugares não alca-
nçados. (Mateus 28:16–20; Atos 1:8, 13:1–3)  

Separado pelo Espírito Santo, enviado pela igreja / Ao nível 
mais básico, um missionário é um "enviado" que deixa a sua 
igreja no poder do Espírito como representante de Cristo.  

Afirmado pela IMB / A IMB estabelece estratégias e processos 
para mobilizar, avaliar, afirmar, treinar, sustentar, e liderar os 
missionários que servem como seus representantes. 

Atravessando barreiras geográficas, culturais, e/ou linguísti-
cas / Um missionário atravessa um ou mais destas barreiras 
para espalhar o evangelho. 

Parte de uma equipe missionária / Os missionários servem 
em equipes em que membros da equipe possuem funções e 
responsabilidades diferentes na tarefa missionária. (Veja 
"Equipe Missionária")  

Fazer discípulos e multiplicar igrejas / O trabalho da equipe 
missionária envolve a entrada, evangelismo, discipulado, plan-
tação de igrejas, e/ou treinamento da liderança, tendo como 
alvo fazer discípulos e multiplicar igrejas. 

Entre povos e lugares não alcançados / Equipes missionárias 
plantam igrejas e/ ou facilitam a plantação de igrejas entre 
povos e lugares não alcançados, encarregando líderes destas 
igrejas com a responsabilidade por missões (isto é, equipan-
do-os a pastorear a igreja e enviar missionários), para então 
realizar a plantação de igrejas entre outros povos e lugares não 
alcançados. 

O MISSIONÁRIO DA IMB

TERMOS-CHAVE 

 ɡ EVANGELHO 

 ɡ EVANGELISMO 

 ɡ CONVERSÃO 

 ɡ DISCÍPULO

 ɡ FAZER DISCÍPULOS

 ɡ IGREJA

 ɡ O CHAMADO

 ɡ O MISSIONÁRIO DA IMB

 ɡ A EQUIPE MISSIONÁRIA 

 ɡ POVOS E LUGARES NÃO  

 ALCANÇADOS
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A EQUIPE MISSIONÁRIA 

Uma equipe missionária é um grupo identificável de discípulos que 
se encontra regularmente, cuida uns dos outros altruistamente, e 
são parceiros com a intenção de fazer discípulos e multiplicar igrejas 
entre povos e/ou lugares específicos não alcançados. No Novo Tes-
tamento, os discípulos em missão geralmente serviam em equipes 
em que indivíduos possuíam diferentes funções e responsabilidades. 
A Escritura aponta para as razões pessoais, práticas e pastorais para 
os discípulos em missão não servirem isoladamente. Existem até 
mesmo razões evangelísticas para discípulos exaltarem a Cristo no 
contexto da comunidade Cristã. Consequentemente, os missionári-
os da IMB servem em equipes em que indivíduos têm funções e 
responsabilidades diferentes na tarefa missionária. As equipes po-
dem ser formadas de missionários da IMB, crentes nacionais, e/ou 
outros parceiros da Grande Comissão. A IMB proporciona múltiplos 
caminhos pelos quais os missionários podem servir em uma destas 
equipes, cada qual com qualificações únicas, que  envolve vários ti-
pos de treinamento, necessita de medidas apropriadas de prestação 
de contas, e inclui diferentes níveis de sustento financeiro e/ou outro 
tipo de suporte da IMB. (Mateus 6:7; Lucas 10:1; Atos 13:1–3, 15:36–40, 
17:10–15, 18:1–5; Romanos 16:1–16; Filipenses 4:2–3)

 ɡ EVANGELHO 

 ɡ EVANGELISMO 

 ɡ CONVERSÃO 

 ɡ DISCÍPULO

 ɡ FAZER DISCÍPULOS

 ɡ IGREJA

 ɡ O CHAMADO

 ɡ O MISSIONÁRIO DA IMB

 ɡ A EQUIPE MISSIONÁRIA 

 ɡ POVOS E LUGARES NÃO  

 ALCANÇADOS
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1 / Por razões bíblicas, pessoais, práticas e pastorais, é melhor 
que funcionários da IMB sirvam em equipes, e não sirvam em 
unidades solitárias no campo.  

2 / Embora possamos chamar um grupo de pessoas que viva 
em localidades diferentes uma equipe para propósitos 
administrativos, mas para efeitos desta discussão, uma equipe 
consiste de pessoas que possam se encontrar regularmente.

3 / As funções de uma equipe são para se encontrarem 
regularmente, cuidar uns dos outros altruistamente, e para 
serem parceiros uns dos outros com a intenção de trabalhar na 
Grande Comissão. 

4 / As equipes devem ser compostas idealmente de pessoas com 
diferentes dons e funções na tarefa da Grande Comissão.

5 / As equipes devem ser compostas de pessoas que trabalham 
para a IMB, crentes nacionais, membros da igreja local, 
parceiros Cristãos da Grande Comissão, ou qualquer 
combinação destes. 

6 / Trabalhamos como equipes em prol da saúde espiritual e em 
prol da tarefa, e não em prol do "trabalho em equipe". Cuidado 
deve ser empregado para que a glória de Deus e a missão que 
Ele nos deu permaneça como o foco da equipe, e não a equipe 
em si. 

NOTAS

TERMOS-CHAVE 
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Povos e lugares não alcançados são aqueles entre os quais 
Cristo não é muito conhecido e onde a igreja seja relativamente 
insuficiente para tornar Cristo conhecido em sua população 
mais ampla sem nenhuma ajuda externa. Na missiologia con-
temporânea, um grupo de pessoas é considerado como não 
alcançado onde o número de Cristãos evangélicos é menos do 
que 2%. Embora esta definição possa ajudar de alguma forma, 
ela é problemática em outras. 

Ela identifica arbitrariamente um limite de 2% como deter-
minante entre "alcançado" e "não alcançado.” Missiologistas 
examinaram dados sociológicos para determinar o limite em 
que um movimento dentro de um grupo de pessoas pode con-
tinuar a crescer sem auxílio externo. Entretanto, os sociólogos 
(e consequentemente os missiologistas) discordam sobre a 
porcentagem de pessoas que compõe este limite. Esta reali-
dade, além da ausência da prescrição bíblica com relação ao 
limite, tem problemas tentando identificar uma porcentagem 
específica de pessoas como "não alcançadas" ou "alcançadas", 
especialmente se esta porcentagem se torna o único deter-
minante na estratégia da missão. Cremos que seja importante 
identificar a porcentagem de evangélicos entre um grupo es-
pecífico de pessoas ou em um lugar específico, mas também 
combinamos esta porcentagem com pesquisa com relação ao 
número de outros fatores para identificar exatamente a lider-
ança da igreja e do acesso ao evangelho entre as pessoas ou 
daquele lugar. Com base em todas estas informações, então 
determinamos para onde enviamos os missionários e o que 
eles irão fazer quando chegarem lá, deixando que a liderança 
da igreja determine a nossa estratégia para a missão. 

NOTAS

POVOS E LUGARES NÃO  
ALCANÇADOS
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NOTAS Limita desnecessariamente o rótulo de "não alcançado" a um 
grupo específico de pessoas. A pesquisa relacionada a grupos 
de pessoas é necessária tendo em vista o comando de Cristo 
de fazer discípulos de todas as nações (de todas as etnias), a 
promessa de Cristo que o evangelho seja proclamado como 
testemunho a todas as nações (para todas as etnias) antes de 
chegar o fim, e a garantia da Bíblia de que indivíduos de cada 
tribo, língua, povo, e nação, irão um dia ser resgatados por 
Deus e representados nos céus. É benéfico, então, identificar 
os grupos etnolinguísticos no mundo e traçar a propagação do 
evangelho entre eles com o objetivo de alcançar a todos eles. 
Este tipo de pesquisa deve informar a estratégia da missão. 
Entretanto, não ignoramos a realidade de que quando o Novo 
Testamento registra a propagação do evangelho através da 
igreja primitiva, os autores bíblicos focam fortemente em 
lugares, e não em pessoas. No relato de Lucas das viagens 
missionárias de Paulo, ele primeiro relata a propagação do 
evangelho de cidade em cidade e região em região, não de gru-
pos de pessoas em grupos de pessoas. Portanto, na explicação 
clara de Paulo e sua paixão para proclamar o evangelho onde 
Cristo não é conhecido, ele fala em termos de lugares distintos, 
e não de grupos distintos de pessoas. Isso não significa que os 
relatos bíblicos negligenciam a menção (e até importância) de 
distinções étnicas e culturais entre convertidos Cristãos, mas 
os primeiros missionários pareciam focados não apenas em 
propagar o evangelho a pessoas não alcançadas, mas também 
(e geralmente mais ainda) a lugares não alcançados.

TERMOS-CHAVE 
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NOTASÉ bíblico e útil, então, reconhecer os não alcançados em ter-
mos de povos e lugares, porque as duas realidades são impor-
tantes para a estratégia da missão. 

 + Reconhecendo os não alcançados em termos de grupos 
específicos de pessoas está baseado unicamente 
em fazer discípulos. Barreiras etnolinguísticas 
geralmente afetam a propagação do evangelho 
em todos os grupos de pessoas. Os missionários 
devem considerar tais barreiras no evangelismo e 
discipulado conforme eles contextualizam o evangelho 
para os seus ouvintes. Os missionários muitas vezes 
precisam aprender a língua para poder compartilhar o 
evangelho, e eles devem sempre considerar distinções 
étnicas, culturais, linguísticas, e religiosas de seus 
ouvintes quando estiverem comunicando o evangelho 
a eles e aplicando o evangelho às suas vidas. 

 + Reconhecendo os não alcançados em termos de 
lugares está baseado unicamente na plantação 
de igrejas. Conforme observado previamente, os 
padrões da missão do Novo Testamento colocam uma 
prioridade clara na plantação de igrejas em lugares 
não alcançados. Enquanto fazem isso, nunca devemos 
ressaltar divisões raciais, econômicas ou sociais em 
nossa estratégia. Reconhecemos que a efetividade 
evangelística geralmente exige um foco sobre uma 
língua específica e um povo específico. Também 
reconhecemos que crentes devem ter liberdade de 
adorar a Deus em sua própria língua e cultura. Ao 
mesmo tempo, reconhecemos que o evangelho derruba 
paredes divisórias entre diferentes raças e classes. 
Rejeitamos a noção de que qualquer igreja poderá excluir 
qualquer pessoa baseado em sua raça, classe, ou sexo. 
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Para ter certeza, chegando a este ponto na plantação de igre-
jas pode ser um processo que exige muito paciência e sabe-
doria em fazer discípulos. Mas permanece o objetivo para o 
qual estamos trabalhando até o dia em que todas as pessoas 
estarão unidas como um povo para dar glória a Deus através 
de Cristo. 

A estratégia da missão, então, foca em pessoas e lugares não 
alcançados. Enviamos equipes missionárias para lugares não 
alcançados onde Cristo não é conhecido e a igreja é relati-
vamente insuficiente para tornar Cristo conhecido em sua 
população mais ampla sem nenhuma ajuda externa. Também 
enviamos equipes missionárias para lugares alcançados com 
uma população significativa de povos não alcançados. Além 
disso, enviamos equipes missionárias para lugares alcançados 
com potencial significativa para alcançar povos e lugares não 
alcançados. Independentemente do lugar, proclamamos o 
evangelho a todas as pessoas com um foco intencional em 
alcançar povos diferentes e fazer com que congreguem juntos. 
Desta forma, estamos resolutamente focados em fazermos a 
nossa parte em fazer discípulos e multiplicar igrejas em todo 
lugar e entre cada grupo de pessoas no mundo.

VERSOS REFERENCIADOS
(Gênesis 12:1–3, 22:18, 26:4, 28:14; Salmos 67:1–7, 96:1–9, 
117:1–2; Isaías 49:5–6; Daniel 7:13–14; Habacuque 2:14; 
Mateus 24:14, 28:16–20; Lucas 24:44–49; Atos 1:8, 6:1–6, 
8:4–40, 10:34–35, 15:36, 16:6–10; Romanos 15:18–24; 
Gálatas 3:28; Efésios 2:11–22; Colossenses 3:11; Tiago 
2:1–9; Apocalipse 5: 9, 7:9–10)

TERMOS-CHAVE 



A TAREFA  
MISSIONÁRIA
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A Tarefa Missionária

Tendo em vista o testemunho pleno da Escritura, cremos 
que a tarefa missionária central tem seis componentes: 
entrada, evangelismo, fazer discípulos, formação da igreja 
saudável, desenvolvimento da liderança e saída planejada 
estrategicamente. Pelo fato da oração ser central à nossa 
estratégia, não é um componente separado da tarefa, mas 
é um elemento essencial em cada parte. A oração deve 
permear cada aspecto da tarefa missionária.

EVANGELISMO

ENTRADA

SAÍDA

DISCIPULADO 

FORMAÇÃO DA  
IGREJA SAUDÁVEL 

DESENVOLVIMENTO 
DE LIDERANÇA 

 ɡ ENTRADA

 ɡ EVANGELISMO 

 ɡ DISCIPULADO 

 ɡ FORMAÇÃO DA IGREJA SAUDÁVEL 

 ɡ DESENVOLVIMENTO DE  
 LIDERANÇA 

 ɡ SAÍDA 
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A TAREFA MISSIONÁRIA 

Para realizar a tarefa missionária, devemos ter acesso às pes-
soas que precisam ouvir o evangelho. Essa parte da tarefa 
inclui quatro elementos: pesquisa, presença, identidade, 
e capacidade de comunicação. (Mateus 28:16–20; Atos 1:8, 
14:8–20, 17:16–31, 18:1–4; Romanos 10:14–17, 15:18–24; 1 Coríntios 
14:6–19; 2 Coríntios 2:17, 4:1–2) 

Pesquisa

Precisamos conhecer quais são os grupos de pessoas não alca-
nçados da terra e aonde estão localizados os lugares e pessoas 
e não alcançados. Também é útil conhecer outros fatores que 
irão impactar o nosso trabalho com estas pessoas: 

 + Quantos crentes e igrejas estão entre eles, se houver

 + Se há uma tradução da Bíblia em sua língua

 + A existência de outras ferramentas de 
evangelismo e discipulado, se houver

 + A identidade de outros grupos evangélicos 
engajados em alcançá-los com o evangelho

 + A história de sua interação com o Cristianismo e o 
impacto que a história tem sobre esforços evangelísticos

 + Informações básicas religiosas, culturais, econômicas, e 
políticas que poderiam impactar a tarefa missionária

A pesquisa criteriosa é um componente importante da tarefa 
missionária, e estabelecemos estruturas e processos para fa-
cilitar e coordenar esta pesquisa.

Os missionários devem escolher 

uma estratégia de acesso em 

que se encaixem, que significa 

que eles podem realizá-la com 

credibilidade.

ENTRADA

 ɡ ENTRADA

 ɡ EVANGELISMO 

 ɡ DISCIPULADO 

 ɡ FORMAÇÃO DA IGREJA SAUDÁVEL 

 ɡ DESENVOLVIMENTO DE  
 LIDERANÇA 

 ɡ SAÍDA 
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Presença

A época em que obreiros do evangelho poderiam acessar 
grande parte do mundo através de uma identidade missionária 
aberta agora findou. A maioria dos grupos e lugares de pes-
soas não alcançados se encontra em países que não concedem 
vistos para missionários, ou que restringem severamente a 
atividade missionária. Por esta razão, estratégias de acesso cri-
ativo são necessárias para estabelecer a presença entre aque-
les que precisam ouvir o evangelho. O mecanismo de acesso 
deve ter as seguintes características: 

Integridade / Os nossos missionários devem fazer o que de 
fato dizem que estão no país para fazer, e eles devem agir com 
uma integridade que reflete o caráter de Deus e que adorna o 
evangelho.

Encaixe / Os missionários devem escolher uma estratégia de 
acesso que se encaixe com eles, que significa que eles podem 
realizá-la com credibilidade.

Acesso a pessoas, não meramente acesso à residência /  
A estratégia de acesso deve maximizar o acesso às pessoas que 
estão tentando evangelizar. Empregos que envolvem primari-
amente a interação com expatriados, ou empregos que en-
volvem primariamente a interação com um computador, têm 
menos vantagem do que empregos que envolvem interação 
com o grupo de pessoas em foco. 

Se for para termos uma estratégia de acesso criativo adequa-
da, precisamos de uma teologia robusta de trabalho como 
uma boa dádiva de Deus e como parte do que Ele criou para 
que fizéssemos antes do pecado ter manchado o mundo. Pre-
cisamos de uma atitude que vislumbra o trabalho de acesso 
criativo como um chamado de Deus, não como uma distração 
ou incômodo. 

Os missionários precisam de 

uma resposta pronta, clara, e 

honesta para a pergunta,  

"Qual é a sua profissão?"
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Identidade

Além de precisar de um visto para viver entre o povo que 
estamos tentando alcançar, os missionários precisam de uma 
identidade que atenue a suspeita e permita amigos nacionais 
locais e vizinhos que se sintam confortáveis com eles. Os mis-
sionários precisam de uma resposta pronta, clara, e honesta 
para a pergunta, "Qual é a sua profissão?" Precisa se encaixar 
com o que as pessoas observam você fazer com o seu tempo. 
Precisa ser consistente com as suas habilidades, treinamento 
e interesses. Você precisa estar confortável e confiante em 
sua resposta. Precisa se encaixar nas categorias que parecem 
naturais e normais para as pessoas que você está tentando 
alcançar. Precisa abrir portas para o evangelismo e discipulado. 

Capacidade de Comunicação

As equipes missionárias precisam de aptidão para engajar as 
pessoas que estão tentando alcançar com um nível adequado 
de competência da língua e percepção cultural. Para poder 
cumprir a tarefa missionária, precisamos de missionários que 
falem a linguagem do coração das pessoas que estão tentando 
alcançar. Eles precisam entender a linguagem e cultura local 
bem o suficiente para poder desenvolver conversas profun-
das sobre questões do coração se quiserem compartilhar o 
evangelho, ensinar a Bíblia, e discipular crentes efetivamente. 
A maioria dos parceiros nacionais em uma equipe missionária 
obviamente tem um alto nível de competência da língua e 
percepção cultural. Para outros em uma equipe que são novos 
a um contexto particular, adquirindo tal habilidade de comuni-
cação exige um investimento sério de tempo e energia. Toda 
estratégia de aprendizagem da língua precisa considerar o 
seguinte:

A língua é melhor aprendida em um contexto de profun-
da imersão. 

O evangelismo precisa ser 

incorporado à aprendizagem 

da língua. 

A TAREFA MISSIONÁRIA 
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Povos diferentes têm estilos de aprendizagem difer-
entes, incluindo os cônjuges. As estratégias de aprendiza-
gem da língua precisam ter flexibilidade para considerar o 
seguinte. 

O evangelismo precisa ser incorporado à aprendizagem 
da língua. Não é improdutivo postergar o compartilhar do 
evangelho em uma nova língua até que o estudante da língua es-
teja relativamente proficiente. Se o estudante da língua não tiver 
o hábito de compartilhar o evangelho, a repentina introdução 
do evangelho em relacionamentos onde não tenha sido men-
cionado previamente pode ser constrangedor e difícil. É melhor 
para o missionário aprender como compartilhar o evangelho de 
formas apropriadas ao nível de habilidade da língua através do 
processo, e para receber treinamento na utilização de ferramen-
tas evangelísticas adequadas. 

De acordo com a sua tarefa, muitos dos missionários da 
IMB têm exigências de competência de língua, e devem 
reportar regularmente e prestar contas sobre a aprendizagem 
da língua até que tenham alcançado o seu nível mínimo de 
aprendizagem da língua. Só então, são encorajados a continuar 
na aquisição da língua, e equipes são aconselhadas a continuar 
um processo de prestação de contas com relação à aprendiza-
gem contínua da língua. Com casais, a aprendizagem da língua 
é necessária para  ambos os cônjuges. Os dois servem como 
missionários, e ambos precisam compartilhar o evangelho e 
discipular crentes. Mesmo em situações em que a esposa esteja 
cuidando principalmente das crianças em casa, mesmo assim 
ela precisa aprender a língua para se adaptar bem e desenvolver 
relacionamentos profundos em sua nova situação cultural. 

Nem todo missionário em uma equipe terá as mesmas 
exigências de aprendizagem da língua. Por exemplo, um 
profissional que estiver trabalhando para uma empresa no ex-
terior enquanto está servindo em uma equipe missionária não 
terá tanto tempo para se dedicar à aprendizagem da língua. 
Todos os missionários da IMB, devem trabalhar para crescer em 
competência da língua e percepção cultural para cumprir a sua 
função na equipe missionária.
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O evangelismo é a responsabilidade de cada seguidor de Jesus. 
O evangelismo é um elemento na descrição de cargo de cada 
missionário da IMB, independentemente do cargo. Mesmo 
em áreas em que o foco do trabalho seja o treinamento da 
liderança, e crentes e igrejas locais estão compartilhando o 
evangelho ativamente, os missionários da IMB devem engajar 
no evangelismo como modelo do que se espera de cada cren-
te. (Mateus 28:16–20; Luke 24:44–49; Atos 1:8, 2:36–41, 3:11–26, 
4:5–12, 4:31, 5:17–32, 8:4–8, 8:26–40, 9:10–22, 11:20–21, 13:4–5, 
13:16–41, 13:44–52, 14:1, 16:25–34, 17:1–4, 17:22–31, 18:1–11, 19:8–10, 
28:23–31; Efésios 4:11–14; 2 Timóteo 1:8–14, 4:5; 1 Pedro 3:13–17) 

Estratégias de evangelismo devem considerar os seguintes 
aspectos: 

Estratégias de evangelismo são essenciais. Dada a na-
tureza central desta tarefa, espera-se a intenção, planejamen-
to, e prestação de contas para o evangelismo de cada equipe 
missionária da IMB.

Somente o Espírito Santo pode mudar o coração de 
uma pessoa. Ele deve facultar o nosso testemunho, ou nada 
será realizado. Portanto, a oração fervorosa e a dependência 
profunda no Espírito Santo devem ser inseridas em todas as 
nossas estratégias e atividades evangelísticas. 

O evangelismo deve conter o conteúdo completo da 
mensagem do evangelho onforme destacada nos Termos 
chave. É verdade que qualquer conversa pode incluir apenas 
partes damensagem, mas o evangelismo estará incompleto 
até que tenhamos comunicado todos os componentes do 
evangelho e conectado-os na mente do ouvinte. 

A tarefa evangelística é urgente, e as nossas vidas e 
trabalho devem ser caracterizados pelo forte senso desta  
urgência.

EVANGELISMO 

A TAREFA MISSIONÁRIA 

 ɡ ENTRADA

 ɡ EVANGELISMO 

 ɡ DISCIPULADO 

 ɡ FORMAÇÃO DA IGREJA SAUDÁVEL 

 ɡ DESENVOLVIMENTO DE  
 LIDERANÇA 

 ɡ SAÍDA 
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Nós contextualizamos a mensagem do evangelho para 
torná-la clara, não para fazê-la confortável ou aceitável 
em um contexto não Cristão. Podemos fazer uso de pon-
tes ao evangelho dentro da cultura e religião daqueles que 
estamos tentando alcançar. É necessário que expliquemos os 
componentes da mensagem que provavelmente serão incom-
preendidos em qualquer contexto cultural (tal como explicar 
aos Hindus o que queremos dizer com nascer de novo, ou para 
Muçulmanos o que queremos dizer quando chamamos Jesus 
de Filho de Deus). É essencial que mitiguemos a ofensa do es-
trangeirismo desnecessário. Entretanto, não podemos deixar 
de fora ou mudar os elementos da mensagem do evangelho 
simplesmente porque eles ofendem a ouvintes não Cristãos. 
A mensagem da cruz parece ofensiva aos perdidos, e a con-
versão vem do poder do Espírito de Deus, e não da forma em 
que apresentamos a mensagem.

Há vários elementos de visão geral que devem ser en-
tendidos se o evangelho deve ser aceito: a realidade e na-
tureza de Deus, a figura bíblica da humanidade como criada na 
imagem de Deus mas agora caída, a responsabilidade moral e 
pessoal perante Deus, o padrão de santidade de Deus, a imor-
talidade pessoal e consciente de cada ser humano, e as reali-
dades do julgamento, céu, e inferno. Muitas visões gerais tem 
perspectivas muito diferentes sobre estes elementos. Para 
confundir ainda mais as coisas, muitas visões gerais usam uma 
linguagem parecida a estes elementos de visão geral, mas eles 
definem estas palavras diferentemente. A comunicação efetiva 
do evangelho exige uma comunicação efetiva da visão geral 
bíblica que está por detrás do evangelho. Também exige sen-
sibilidade para os estilos de aprendizagem e comunicação da 
cultura anfitriã. É aqui que a função do Velho Testamento (que 
estabelece a visão geral por detrás do evangelho) e a grande 
narrativa da Escritura se tornam úteis. Pesquise a visão geral e 
estilos de aprendizagem das pessoas que você está tentando 
alcançar, e elabore apresentações evangelísticas de tal forma 
que eles irão entender o que você está tentando comunicar.
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A não ser que desafiemos os nossos ouvintes a re-
sponder à mensagem com arrependimento e fé, o evan-
gelismo está incompleto. 

Aqueles que creem no evangelho devem receber trein-
amento e encorajamento imediatamente para compar-
tilhar o evangelho com outros. Eles devem ser ensinados a 
fazer o mesmo com aqueles que eles levam para a fé em Jesus.

Há uma variedade de ferramentas evangelísticas dis-
poníveis para uso em várias situações de visão geral. 
Pode ser importante que cada missionário e equipe identifique 
uma ferramenta padrão para usar que eles conheçam bem. 
Cada ferramenta deve ser avaliada em termos de fidelidade 
e efetividade. Deve conter todos os elementos do evangelho 
bíblico. Também deve comunicar o conteúdo do evangelho 
e da visão geral que está por detrás dele de tal forma que os 
ouvintes compreendam. Cada missionário da IMB deve estar 
preparado a apresentar a mensagem do evangelho em todo 
tempo sem nenhuma hesitação. 

Estratégias do evangelismo devem ser sensíveis às es-
truturas sociais. Como as informações se espalham, através 
de quem, e para quem? Nesta cultura, se você compartilhar o 
evangelho com esta pessoa, quem será o próximo a ouvir, e 
quem nunca terá a oportunidade de ouvir?  Entre os agrupa-
mentos de pessoas você deve plantar o evangelho de tal forma 
que ninguém é deixado de fora? Com quem será mais natural 
compartilhar o evangelho? Vizinhos? Colegas de trabalho? Co-
legas de equipes de recreação? Com quem você deve encora-
jar novos crentes a compartilharem a sua fé? Como você deve 
responsabilizá-los? 

O evangelismo é a 

responsabilidade de cada 

seguidor de Jesus.

A TAREFA MISSIONÁRIA 
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Você deve assegurar que o evangelismo esteja atrelado 
ao discipulado. Apresente o evangelho de forma que torne 
a vida do discipulado parecer como a consequência natural da 
salvação, e desenvolva planos para incorporar novos crentes 
ao discipulado automaticamente e imediatamente.

As equipes devem encorajar e prestar contas uns aos 
outros quanto à consistência e fidelidade no evange-
lismo. Uma das responsabilidades dos supervisores e líderes 
de campo é manter a prestação de contas com relação ao 
evangelismo.

Semear o máximo de sementes do evangelho quanto 
possível em sua realidade. Isso inclui o evangelismo pes-
soal, e também inclui outros métodos de semeadura. Defina 
o uso da mídia entre aqueles que você está tentando alcançar, 
e use estes recursos para que o evangelho chegue ao máximo 
número de pessoas.

Ministérios de misericórdia proporcionam uma faceta 
única para o trabalho da evangelização e surgem de 
uma maior motivação do que apenas as necessidades 
em si. Ministérios de misericórdia são ações de compaixão 
que fluem do Espírito interior nos seguidores de Cristo e tem 
como objetivo final a graça de Deus para a glória de Deus. 
Além disso, ministérios de misericórdia abrem caminhos que 
permitem que parceiros da IMB e igrejas possam auxiliar as 
equipes missionárias que estão evangelizando, discipulando, 
plantando, e multiplicando igrejas saudáveis, e treinando 
líderes entre os povos e lugares não alcançados, enquanto 
demonstram compaixão por aqueles que estão sofrendo e os 
necessitados.

NOTAS
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O comando central da Grande Comissão é fazer discípulos. Um 
discípulo é mais do que apenas uma pessoa que tenha domí-
nio sobre as informações, ou pratica uma série de disciplinas 
espirituais e compartilha o evangelho. O discipulado envolve 
a transformação intencional do coração, mente, sentimen-
tos, vontade, relacionamentos, e propósito, sem corroer a 
importância de um contra o outro. As ferramentas essenciais 
para o discipulado são a Palavra de Deus, o Espírito de Deus, e 
o povo de Deus. (Mateus 16:24–26, 28:16–20; Marcos 12:28–34; 
Lucas 6:40; 14:25–33; João 8:31–32, 13:34–35, 14:15–26, 15:1–17, 
16:7–15; Romanos 12:1–21; Gálatas 5:16–26; Efésios 4:1–16; Filip-
enses 2:1–18; Colossenses 1:28–29, 3:1–4:6; Hebreus 4:12) 

A Palavra de Deus

A Palavra de Deus é essencial para o discipulado. Se não 
houver uma tradução adequada da Bíblia, que muitas vezes é 
o caso entre grupos de pessoas não alcançadas, a tradução 
da Escritura se torna uma prioridade urgente. Histórias 
cuidadosamente elaboradas e testadas pela comunidade são 
recursos úteis e podem ser desenvolvidos mais rapidamente 
do que uma tradução da Bíblia. Geralmente eles estabelecem a 
base para a tradução da Bíblia. Embora conjuntos de histórias 
da Bíblia sejam ferramentas úteis, elas não substituem a Bíblia.

Todos os discípulos de Jesus precisam do conhecimen-
to profundo da Escritura. Para este fim, novos discípulos 
precisam de três coisas: (1) um entendimento da visão geral da 
Bíblia (a grande narrativa da Escritura, os dois testamentos, e 
tipos de livros na Bíblia), (2) a capacidade de estudar a Bíblia 
efetivamente e responsavelmente, e (3) conhecimento dos 
grandes temas da Bíblia (veja a coluna ao lado).

Discipulado é mais do que a transmissão de infor-
mações. É uma transformação de cada área da vida. Discipu-
lado que não leva à obediência da fé não é discipulado bíblico. 

DISCIPULADO 

A TAREFA MISSIONÁRIA 
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Os apóstolos ligavam a vida Cristã, ministério, e obe-
diência à teologia Cristã. Nunca devemos separar o que 
Deus uniu. Os apóstolos sempre aplicavam a sua teologia às 
vidas de seus ouvintes/leitores. Portanto, devemos sempre 
ensinar a doutrina a partir de uma vida de obediência amoro-
sa. Conhecimento sem uma obediência humilde e amorosa é 
o tipo de conhecimento que incha, mas não é construtiva. As 
cartas de Paulo representam o tipo de doutrina Bíblica pro-
funda que os apóstolos pensavam ser necessário para novos 
crentes vindos de origens pagãs. Obediência não enraizada na 
doutrina do evangelho facilmente se torna legalismo. Como os 
apóstolos, devemos ensinar a obediência da vida Cristã tendo 
em vista os grandes temas da Escritura: quem é Deus, o que é a 
Sua Palavra, o que é o mundo como Sua criação, quem somos 
como humanos criados em Sua imagem mas caídos no peca-
do, quem é Jesus e o que Eles faz por nós, quem é o Espírito 
Santo e o que Ele faz por nós, como somos salvos e todas as 
consequências gloriosas desta salvação, o que é a igreja e o 
que ela faz, o que deveria ser a vida Cristã, e onde a história 
está caminhando sob a direção de Deus. Cada uma destas 
verdades precisa ser construída no discipulado de acompanha-
mento que novos crentes recebem.

O discipulado também deve penetrar e transformar a 
visão geral de um novo crente. Mudanças na crença e com-
portamento sem transformação na visão geral subjacente leva 
ao sincretismo. Pelo fato de cada cultura ter questões de visão 
geral que devem ser abordados á luz da Escritura, aqueles 
que discipulam novos crentes devem fazer uma pesquisa para 
entender a visão geral daqueles que eles estão discipulando. 
Os missionários devem identificar áreas onde a visão geral do 
novo crente é diferente da visão geral bíblica, e deve trazer o 
ensinamento da Bíblia para tratar destas áreas. 

TEMAS DA BÍBLIA 

• Quem é Deus 

• O que é a sua palavra 

• O que é o mundo como sua criaÇão 

• Quem somos como humanos criados 
em sua imagem mas caídos no pecado 

• Quem é Jesus 

• O que ele faz por nós 

• Quem é o espírito santo 

• O que ele faz por nÓs 

• Como somos salvos e todas as conse-
quências gloriosas desta salvaÇão   

• O que é a igreja 
 

• O que a igreja faz 

• O que a vida cristã deveria ser 

• Onde a histÓria está caminhando sob 
a direÇã de Deus
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Eles devem observar coisas, tais como: 

 + A natureza de Deus

 + O mundo espiritual e seu relacionamento 
com o mundo material

 + A natureza da criação

 + A natureza da humanidade

 + Onde está a identidade de uma pessoa —e 
onde deve estar a identidade de um crente

 + Entendimento de gênero, casamento, e família

 + O que é bom e o que é mal aos olhos de Deus

 + O significado e natureza de tempo e história

 + O propósito da vida e significado da morte

Para chegar a um entendimento, é importante explorar como 
a cultura anfitriã define as palavras religiosas centrais, e certifi-
car-se de que o conteúdo bíblico seja adequado em cada uma 
destas palavras.  

NOTAS

A TAREFA MISSIONÁRIA 
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O espírito de Deus

Só o Espírito Santo pode tomar a Palavra de Deus e usá-la para 
transformar cada área da vida de um discípulo. O discipulado 
deve ser feito na dependência consciente do poder e ação do 
Espírito Santo. 

O novo discípulo deve aprender a viver e andar no pod-
er do Espírito de Deus, cultivando o hábito de orar sem 
cessar, e mortificando tudo que pode extinguir ou entristecer 
o Espírito. A intimidade com Deus e a santidade de vida são 
elementos essenciais na vida de um discípulo de Jesus. 

Aqueles que discipulam outros também devem andar 
no Espírito, vigiando as suas próprias vidas e orando fervoro-
samente para que Deus faça o que somente Ele pode fazer na 
vida do novo discípulo. Os métodos e ferramentas do discipu-
lado devem incluir a oração intencional e fiel por aqueles que 
estão sendo discipulados. 

NOTAS
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O Povo de Deus

A Escritura esclarece que o discipulado geralmente acontece 
no contexto da igreja local. O discipulado um-a-um tem uma 
função útil, mas não é suficiente. O discipulado bíblico exige 
dons e participação de todos no corpo de Cristo, para que 
o novo crente seja integrada na vida de uma igreja local para 
crescer adequadamente como discípulo. 

O batismo e a incorporação em uma igreja local devem 
ser apresentados como consequências automática e 
necessária da conversão. 

Onde não houverem igrejas, a plantação de igrejas se 
torna um componente não negociável para fazer dis-
cípulos.

Todos os discípulos devem aprender a tomar respons-
abilidade pela saúde e crescimento espiritual uns dos 
outros em sua igreja local. Todos os crentes devem ser tre-
inados e encorajados a se envolver na vida uns dos outros em 
sua igreja local, e para exercitar os dons de serviço uns com os 
outros, para que o discipulado com base na igreja seja efetivo.

A pregação, ensino, adoração, comunhão, e ministério 
da igreja são todos componentes necessários do discip-
ulado de cada crente.

Todas as equipes missionárias devem ter um plano de discipulado 
para novos crentes que inclui certos elementos em cada contexto: 

 + A necessidade e urgência do batismo e 
incorporação em uma igreja local

 + O panorama geral da Bíblia e a capacidade 
de estudar bem a Bíblia

NOTAS
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 + As disciplinas espirituais da vida Cristã. incluindo a oração, o 
estudo da Bíblia, o jejum, e a adoração, individual e em grupo

 + Crenças Cristãs básicas

 + Como compartilhar o evangelho e como ensinar 
os outros a compartilharem o evangelho

 + O ensino bíblico sobre a santidade da vida

 + O entendimento bíblico do casamento, como 
cuidar dos filhos, e a vida familiar

 + O entendimento bíblico sobre o trabalho

 + A natureza e a importância da igreja

 + Um entendimento bíblico do sofrimento e perseguição

 + Honrar a família ao manter a integridade bíblica 
e a proclamação exclusiva do evangelho

 + A nova identidade em Cristo e em Seu corpo 
global suplantando as velhas identidades de 
nacionalidade, raça, tribo, e família

Além disso, outros elementos precisam ser incorporados para 
tratar de contextos culturais específicos e de questões de 
visão geral.  Por exemplo, em alguns contextos, será bastante 
útil tratar da visão bíblica do mundo espiritual, feitiços e fanta-
sias, e o sobrenatural em geral. O propósito do discipulado é 
fazer discípulos – apresentar cada homem e mulher completa-
mente a Cristo. Nem todo discípulo é chamado e escolhido por 
Deus para iniciar, liderar, ou ensinar uma igreja, e não devemos 
desencorajar aqueles que não são. Somente alguns se tornarão 
pastores ou missionários. Discípulos incluem crentes fortes e 
santos fracos, líderes dinâmicos e servos calados da mesma 
forma. Embora os nossos missionários possam focar as suas 
atenções naqueles que Deus escolheu para serem líderes, não 
podemos ignorar outros ou relegá-los ao nível de secundários 
na igreja. Devemos estabelecer padrões e práticas de discipu-
lado que valorizam todos os membros do corpo de Cristo. 

Embora os nossos missionários 

possam focar as suas atenções 

naqueles que Deus esolheu para 

serem líderes, não podemos 

ignorar outros ou relegá-los ao 

nível de secundários na igreja.
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Uma igreja é um grupo de crentes batizados em Jesus Cristo que 
está comprometido um ao outro para serem o corpo de Cristo 
uns para os outros e que se encontram regularmente para exe-
cutar as funções de uma igreja bíblica.4 A IMB está comprometi-
da em plantar igrejas saudáveis que multiplicam.  Seguiremos 
a definição e diretrizes da "Igreja" na plantação de igrejas, na 
forma em que reportamos sobre o nosso trabalho, e no ensino 
de crentes nacionais e outros parceiros. Enquanto plantamos ig-
rejas, o nosso fundamento de doutrina estará alinhado com a Fé 
e Mensagem Batista 2000. (Mateus 16:13–20, 18:15–20, 28:16–20; 
Atos 2:42–47, 5:1–11, 9:31, 13:1–3, 14:21–28, 15:1–6, 41, 16:5, 20:17–35; 
Romanos 16:1–23; 1 Coríntios 3:1–17, 5:1–13, 6:1–11, 10:14–22, 31–33, 
11:17–34, 12:1–31, 13:1–13, 14:1–40, 16:1–4; 2 Coríntios 8:1–15; Efésios 
1:15–23, 2:11–22, 4:1–32, 5:22–32; Colossenses 1:15–20, 24–29, 3:1–17; 
1 Timóteo 3:15, 5:1–25; 2 Timóteo 4:1–5; Tiago 5:13–20)

As doze características de uma Igreja Saudável (veja p. 61) não 
são uma lista de verificação para a saída, pelo contrário, são 
um resumo que descreve o que uma igreja sustentável deve ser. 
Iremos ensinar e encorajar os líderes da igreja a considerar estas 
características como essenciais para a saúde da igreja. Por esta 
razão, além da plantação de novas igrejas, a tarefa missionária 
também pode incluir o fortalecimento e até a revitalização das 
igrejas ativas, ajudando-as a crescer numa saúde ainda maior.

Cremos que a melhor forma de propagar o evangelho é pela 
multiplicação de igrejas. Portanto, as nossas ferramentas e 
métodos irão desenvolver o engajamento na Grande Comissão 
em cada nova igreja desde o início de sua existência, não sim-
plesmente em termos do crescimento da igreja local através 
do evangelismo, mas através da iniciação de novas igrejas que 
iniciam novas igrejas. 

A necessidade do evangelho entre os perdidos é urgente, e 
desejamos ver as igrejas multiplicando tão rapidamente quanto 
o favorecimento de Deus sobre elas. Ao mesmo tempo, recon-
hecemos que a Palavra de Deus não nos dá nenhuma promessa 
de que a nossa fidelidade à tarefa missionária será recompensa-
da com uma certa taxa de reprodução. A multiplicação rápida 

4 Para uma descrição e discussão mais detalhadas, 
veja “A Igreja,” p. 37, sob Convicções Missiológicas 
Principais e “Igreja,” p. 58, sob os Termos Chave.
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é biblicamente possível, mas não é prometida biblicamente. O 
evangelho irá espalhar em ritmos diferentes em nosso trabalho 
ao redor do mundo. Como Paulo em 2 Tessalonicenses 3:1, ora-
mos e ansiamos para que o evangelho se espalhe rapidamente, 
e esperamos que a igreja se multiplique. Conforme citado an-
teriormente, o nosso alvo principal na plantação de igrejas é 
termos igrejas saudáveis que se multiplicam, e não sacrificamos 
ou demoramos na introdução de quaisquer características de 
uma igreja saudável para que haja a reprodução rápida. Em tudo 
isso, cremos que cada igreja local é mais do que simplesmente 
um meio ao fim da reprodução. 

Cada igreja local é a noiva de Cristo, preciosa aos olhos de Deus, 
e trataremos cada igreja desta forma. Em nosso trabalho, a 
nossa função não é normalmente iniciar uma igreja e depois 
pastorearmos a igreja em longo prazo. Ao invés disso, a nossa 
função é compartilhar o evangelho, discipular crentes no con-
texto de igrejas saudáveis reprodutoras, e treinar pastores / 
anciões / supervisores locais para liderar estas igrejas. Portanto, 
incentivamos a liderança local e iremos acompanhá-la conforme 
necessário, mas não tentaremos nos estabelecer como líderes 
de longo prazo das igrejas locais que plantamos no exterior. 

Quando trabalhamos em lugares onde já existam igrejas in-
ternacionais, reconhecemos e afirmamos o valor estratégico 
destas igrejas que estão ativamente engajadas no evangelismo 
e em missões. Cremos que estas igrejas devem buscar todas as 
características de igrejas saudáveis, que inclui sustentarem-se 
financeiramente o mais breve possível. 

Não consideramos imóveis como necessários para novas igrejas 
no campo missionário. Quando as igrejas aprendem que precisam 
de imóveis que não têm condições de comprar, existe um perigo 
de dependência, especialmente quando fundos do exterior são 
utilizados para comprar estes imóveis. Se uma nova igreja no 
campo missionário escolhe construir ou comprar um imóvel para 
as funções da igreja, para a saúde da igreja, os membros precisam 
fazer isto com recursos locais e não do recursos do exterior, e 
precisam ser capazes de sustentar o imóvel com recursos locais. 

As doze características de uma 

igreja saudável não são uma lis-

ta de verificação para a saída, 

pelo contrário, são um resumo 

que descreve o que uma igreja 

sustentável deve ser.
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Contextualização

As igrejas que plantamos devem estar contextualizadas em sua 
cultura local, assim como as igrejas são na América do Norte. 
Também cremos que a Escritura estabelecer limites e que nen-
huma tentativa de contextualização jamais deve violar a Escrit-
ura ou comprometer a integridade do evangelho. Recomenda-
mos o que é popularmente conhecido com a contextualização 
do C3, em que a igreja louva e ensina na língua local e se adapta 
à cultura local em questões geralmente consideradas como 
não tendo um significado religioso. Estamos cautelosamente 
confortáveis com a contextualização do C4, em que elementos 
da cultura religiosa local são incorporados na prática da igreja 
com um novo conteúdo Cristão (tal como a celebração do 
nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro). Porque todas as 
práticas carregam a sua própria bagagem cultural e emocion-
al, sugerimos cuidado com as tentativas de implantar o C4, e 
sugerimos que os pensamentos e sentimentos de convertidos 
locais da maior religião sejam considerados na adoção de tais 
práticas. Rejeitamos a contextualização do C5, ou o que é 
geralmente conhecido como abordagens do chamado Insider 
Movement (Movimento Interno), como profundamente não 
bíblica.  Nunca iremos buscar estabelecer a igreja dentro de 
qualquer outro sistema religioso, seus fundadores ou profetas, 
ou seus livros, como sendo de alguma forma de Deus. (O Ju-
daísmo do Velho Testamento obviamente é uma exceção aqui, 
apesar dos desenvolvimentos rabínicos pós-Novo Testamento 
serem problemáticos.) Nunca iremos ensinar ou encorajar 
qualquer crente em Jesus a permanecer em outra religião ou 
continuar suas práticas religiosas depois de sua conversão a 
Cristo. 

Nenhuma tentativa de 

contextualização jamais 

deve violar a escritura ou 

comprometer a integridade 

do evangelho.

A nossa função é compartilhar 

o evangelho, discipular 

crentes no contexto das igrejas 

saudáveis e reprodutoras, 

e treinar pastores/ anciões/ 

supervisores locais para 

liderar estas igrejas.
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Não estamos limitados a reproduzir as nossas próprias estru-
turas denominacionais para igrejas no exterior. Entretanto, 
tentamos promover a cooperação entre igrejas em certo lugar 
ou entre certo grupo de pessoas em prol da missão. Encora-
jamos e facilitamos o desenvolvimento das estruturas para a 
cooperação que são apropriadas para cada contexto. 

Ninguém deve ser obrigado a aprender outra língua ou adotar 
outra cultura para seguir a Jesus. Ao mesmo tempo, recon-
hecemos que o evangelho derruba paredes divisórias entre 
pessoas, e o evangelho é adornado quando este poder de 
unir as pessoas, atravessando barreiras de raça ou de classe 
é demonstrado. Devemos viver dentro da tensão entre estas 
duas declarações. Nunca devemos reforçar qualquer forma de 
racismo ou outras formas ímpias de divisão humana. Nunca 
devemos separar as pessoas que poderiam adorar juntas sim-
plesmente porque são de raças, classes, ou castas diferentes. 
Ao mesmo tempo, devemos ser sensíveis às necessidades das 
minoridades étnicas e linguísticas para poder adorar e apren-
der em sua língua do coração e para expressar a sua própria 
cultura como discípulos de Jesus.

NOTAS
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A liderança bíblica é essencial ao bem estar de cada igreja lo-
cal, e Deus chama pessoas diferentes para liderar em formas 
diferentes. Conforme discutido anteriormente (veja p. 61), o 
Novo Testamento identifica especificamente dois cargos da 
liderança da igreja: pastores/anciãos/supervisores, e diáconos. 
Vemos no Novo Testamento que os apóstolos apontam an-
ciãos em cada igreja, enquanto diáconos (servos) parecem ser 
escolhidos conforme a necessidade. A medida em que desen-
volvemos líderes em igrejas locais, priorizamos o treinamento 
de pastores/anciãos/supervisores. Igrejas saudáveis exigem 
pastores fiéis e bem treinados, e devemos ter igrejas saudáveis 
lideradas por tais pastores para cumprir a Grande Comissão. 
(Atos 6:1–7, 13:1–3, 14:21–23, 20:17–35; Efésios 4:11–16; Filipenses 
1:1; 1 Timóteo 3:1–13, 4:11–16, 5:17–22; Tito 1:5–9; Tiago 5:13–20; 1 
Pedro 5:1–5)

Uma das características de uma igreja saudável é a missão 
bíblica. A medida em que desenvolvemos líderes em igrejas 
locais, também priorizamos o treinamento de missionários. As 
igrejas devem ser encorajadas e treinadas a adotar a Grande 
Comissão localmente e globalmente desde o início de sua 
existência como igreja. Por este motivo, também precisamos 
trabalhar com igrejas e seus pastores para identificar e desen-
volver plantadores de igrejas e missionários transculturais, 
para que eles se envolvam na missão o mais rapidamente e efe-
tivamente possível. (Atos 11:19–26, 15:36–40, 16:1–3, 18:24–28; 
Romanos 15:14–29; Tito 1:1–5)

As qualificações para cargos de liderança na igreja se encon-
tram em 1 Timóteo 3:1–13 e Tito 1:5–9. A característica mais 
evidente destas qualificações está relacionada com caráter e 
vida familiar. Na essência, um líder de igreja deve ser um discí-
pulo exemplar de Jesus. O treinamento da liderança portanto 
flui do discipulado básico. 

As qualificações específicas pastorais devem ser classificadas 
em três categorias: o que o líder deve SER, o que o líder deve 
SABER, e o que o líder deve FAZER.

As igrejas devem ser 

encorajadas e treinadas a 

adotar a grande comissão 

localmente e globalmente 

desde o indício de sua 

existência como igreja.
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Ser

O pastor/ancião/supervisor deve ser modelo do caráter de 
Cristo. “Convém, pois, que o supervisor seja irrepreensível, 
marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, 
apto para ensinar; não dado ao vinho, não espancador, não co-
biçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, e 
não avarento" (1 Timóteo 3:2,3). "Por ser encarregado da obra 
de Deus, é necessário que o supervisor seja irrepreensível:  não 
orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violen-
to, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele 
seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, e 
tenha domínio próprio" (Tito 1:7-8). Porque estes traços são 
tão essenciais para a liderança saudável da igreja, e porque 
estes frutos do discipulado são melhores desenvolvidos e 
avaliados no contexto de uma igreja local, o desenvolvimento 
da liderança deve ter uma forte conexão com a vida da igreja 
local. Nunca é suficiente dar treinamento acadêmico a um 
homem e depois considerá-lo como qualificado a ser pastor/
ancião/supervisor. Ele deve ser discipulado, testado, e afirma-
do pela igreja, e devemos considerar este processo como um 
componente não negociável no treinamento da liderança.

Saber

"Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para 
que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, 
como para convencer os contradizentes" (Tito 1:9). O pastor/
ancião/supervisor deve conhecer a Bíblia e deve conhecer a 
doutrina. Ele deve conhecer ambos muito bem para ensiná-los 
corretamente e para discernir e refutar o ensinamento falso. 
Isso indica um alto nível de conhecimento bíblico e teológico. 
Homens nesta função devem ser bem treinados no conteúdo 
básico da hermenêutica bíblica, Velho Testamento, Novo Tes-
tamento, teologia bíblica, e teologia sistemática.  Embora não 
seja essencial, a familiaridade com a história da igreja ajuda a 
reconhecer velhas heresias quando inevitavelmente resurgem. 

Porque estes frutos do 

discipulado são melhores 

desenvolvidos e avaliados no 

contexto de uma igreja local, o 

desenvolvimento da liderança 

deve ter uma forte ligação com a 

vida da igreja local.
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Para poder pastorear bem o povo de Deus, a familiaridade 
com os fundamentos do aconselhamento bíblico, e para poder 
liderar o povo de Deus na missão, o conhecimento das missões 
bíblicas e evangelismo é útil.

Fazer

Conforme indicado acima, o pastor/ancião/supervisor deve ser 
capaz de ensinar o conteúdo da Bíblia e também a sã doutrina 
bíblica. Ele também deve ser capaz de identificar e refutar o 
falso ensinamento. Ele deve ser capaz de gerenciar e cuidar 
da igreja de Deus (1 Timóteo 3:5), e equipar os santos para o 
trabalho do ministério (Efésios 4:12). Como preparação para 
isto, ele deve ser capaz de liderar bem a sua casa. Estas são as  
habilidades que precisam ser desenvolvidas, não simplesmente 
pelo compartilhamento de informações, mas através da práti-
ca orientadora também. 

A Escritura nos ensina que nem todos têm os mesmos dons ou 
as mesmas funções na igreja, mas que cada dom é vital, inclu-
indo aqueles que são menos públicos ou menos perceptíveis 
(1 Coríntios 12). Também nos ensina que não são muitos que 
devem ser professores (Tiago 3:1). Portanto, não cremos que 
cada discípulo fiel de Jesus deve iniciar e/ou liderar uma igreja, 
e nem que cada discípulo fiel de Jesus deve ensinar na igreja. 
Nunca devemos criar tal expectativa. Iremos discipular cada 
crente, mas a liderança na igreja é designada por Deus para 
certos indivíduos dentro da igreja para o benefício de todos 
(Efésios 4:11-16). 

Cremos que homens e mulheres têm funções vitais no 
ministério da igreja. Entretanto, a função do 
pastor/ancião/supervisor é designado exclusivamente aos 
homens na igreja, e não às mulheres (1 Timóteo 2:11-12). Esta 
não é uma prática cultural ocidental, mas uma ordenança 
bíblica, e não temos a liberdade de mudá-la. Nem podemos dar 
um jeitinho dando outro título às mulheres, e depois atribuir 
a elas a liderança e funções de ensino de um pastor/ancião/
supervisor. Independentemente das normas culturais locais, 

A escritura nos ensina que nem 

todos têm os mesmos dons ou as 

mesmas funções na igreja, mas 

que cada dom é vital, incluindo 

aqueles que são menos públicos 

ou menos perceptíveis. 

/  1 CORÍNTIOS 12
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devem ensinar consistentemente e estabelecer o modelo de 
que a função de pastor/ancião/supervisor deve ser exercido 
somente por homens, e nunca devemos afirmar ou encorajar 
que mulheres assumam esta função. Entretanto, afirmamos 
fortemente que as mulheres devem ser evangelizadas, discipu-
ladas, incorporadas completamente na igreja, e desenvolvidas 
adequadamente como líderes.  

A Bíblia nunca cita credenciais acadêmicas como necessárias 
para o serviço na liderança da igreja. Portanto, devemos tomar 
cuidado para nunca afirmar, pressupor, ou contribuir, dando 
a impressão de que um homem precisa ter certa graduação 
acadêmica para servir como pastor/ancião/supervisor.

É adequado que uma igreja selecione uma pessoa para cargos 
e funções específicas de ministério através da oração e pela 
imposição de mãos. Entretanto, é necessário cuidar para que 
ideias extrabíblicas sobre a ordenação não sejam enraizadas, 
tal como a noção de que a ordenação transmite poder sobre-
natural, ou a tradição de que a ordenação exige um conjunto 
de exigências e processos extrabíblicos.

A experiência têm mostrado muitas vezes que não é sábio reti-
rar um homem e sua família e movê-los para outra localidade 
para o treinamento teológico. Isso é verdade especialmente 
quando o homem vem de um lugar humilde e/ou de um am-
biente com muita perseguição, e o lugar do treinamento é 
um ambiente mais fácil para se viver. Em tais casos, o líder 
recém-treinado muitas vezes não retorna ao ambiente familiar 
mais difícil. Estabelecendo alguma forma de treinamento es-
tendido geralmente é melhor, porque faz com que o homem 
e sua família continuem a viver em seu contexto original e 
preserva a ligação entre o treinamento de liderança e a vida 
da igreja local. 

O treinamento teológico 

deve ser adequado ao nível 

educacional daqueles que 

estão sendo treinados.
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O treinamento deve ser adequado ao nível educacional daque-
les que estão sendo treinados. Não educado, ou com educação 
insuficiente, não significa que seja incapaz de liderar. Além 
disso, a abordagem de ensino usada na educação universitária 
na América da Norte não será útil na maioria dos lugares para 
aqueles que precisam ser treinados para a liderança da igreja 
globalmente. 

Onde esta abordagem se aplica, deve ser usada, e cada língua 
e cultura irá precisar de seus teólogos e estudiosos da Bíblia. 
Entretanto, para a maioria dos casos, outros níveis e estilos 
de ensino do treinamento teológico devem ser oferecidos. 
Seminários exercem uma influência significativa nas igrejas e 
denominações existentes. Onde existem seminários, precis-
amos investir em sua saúde teológica e espiritual. Este inves-
timento inclui a promoção de parcerias entre seminários no 
exterior e nossos seminários do SBC na América do Norte, e 
também apontando professores para ensinar nos seminários 
no exterior.

Não é nosso objetivo permanecer para sempre em qualquer 
função, incluindo a função de educação teológica. Uma das 
medidas para concluir a tarefa missionária é o desenvolvimen-
to daqueles que podem treinar outros líderes, e até sistemas 
de treinamento destes treinadores, dentro das igrejas em 
certos grupos ou lugares de pessoas. Isso inclui tudo desde 
o treinamento básico para pastores de vilarejos a teólogos e 
estudiosos da Bíblia de alto nível. Quando saímos, devemos 
deixar um sistema autossustentável de treinamento teológico 
e pastoral implantado.

Uma das medidas para 

concluir a tarefa missionária 

é o desenvolvimento daqueles 

que podem treinar outros 

líderes, e até sistemas 

para o treinamento destes 

treinadores, dentro das igrejas 

em um certo grupo ou lugar de 

pessoas.
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O nosso objetivo é concluir a 

tarefa missionária em cada 

grupo ou lugar de pessoas 

e depois sair, com as novas 

igrejas daquele lugar ou pessoas 

como nossos parceiros na tarefa 

contínua do evangelismo global.

O nosso objetivo é concluir a tarefa missionária em cada grupo 
ou lugar de pessoas e depois sair, com as novas igrejas daquele 
lugar ou pessoas como nossos parceiros na tarefa contínua 
do evangelismo local. Começamos o nosso trabalho com este 
objetivo em mente, e depois avaliamos continuamente quanto 
a este propósito enquanto progredimos. (Atos 1:8, Romanos 
15:14–29)

Há uma natureza subjetiva à decisão da saída de um trabalho, 
caso seja uma igreja, uma rede de igrejas, um grupo de pes-
soas, ou um lugar. Observamos o panorama geral da liderança 
da igreja, não apenas uma porcentagem de crentes em um 
lugar específico ou grupo de pessoas. Tomamos decisões com 
relação a quando devemos sair dependendo profundamente 
da liderança do Espírito Santo, em muita oração, e em cooper-
ação próxima com os líderes da igreja local. 

O trabalho da saída deve ser realizado em estágios. Com igre-
jas, o nosso envolvimento pode progredir ao longo da sequên-
cia contínua da tarefa missionária a partir de um foco primário 
no evangelismo para o discipulado no contexto da formação 
da igreja ao treinamento da liderança. Também com igrejas, 
seguindo o exemplo dos apóstolos, continuamos a assistir e 
aconselhar após termos fisicamente assumido outro trabalho 
em outro lugar. Com redes de igrejas, grupos de pessoas, e lug-
ares, semelhantemente podemos programar o nosso trabalho 
nessa mesma sequência contínua.

Os nossos critérios para a saída de grupos de pessoas ou lu-
gares estão correlacionados com os componentes da tarefa 
missionária. 

Evangelismo / Os crentes e as igrejas locais estão realizan-
do fielmente e efetivamente o trabalho de compartilhar o 
evangelho neste grupo de pessoas ou lugar?

SAÍDA
 ɡ ENTRADA

 ɡ EVANGELISMO 

 ɡ DISCIPULADO 

 ɡ FORMAÇÃO DA IGREJA SAUDÁVEL 

 ɡ DESENVOLVIMENTO DE  
 LIDERANÇA 

 ɡ SAÍDA 



104

Discipulado / As igrejas neste lugar ou grupo de pessoas es-
tão fielmente e efetivamente discipulando os crentes que Deus 
confiou a elas?

Plantação de igrejas / Há igrejas neste grupo de pessoas 
ou lugar demonstrando as Doze Características de uma Igreja 
Saúdável? Estas igrejas estão plantando fielmente outras igre-
jas saudáveis?  Elas são capazes de sustentar a plantação de 
igrejas sozinhas?

Treinamento da liderançag / Estas igrejas treinam líderes, 
e elas adotaram sistemas para continuar treinando líderes de 
forma efetiva e biblicamente fiel?

Envolvimento missionário / Outro critério para a saída é o 
envolvimento missionário das igrejas no grupo de pessoas ou 
lugar. Elas estão treinando efetivamente e enviando missionári-
os transculturais para outros grupos de pessoas ou lugares?

Além disso, devemos fazer a pergunta de dependência: A nossa 
presença contínua promoveria a dependência das igrejas locais 
que são capazes de cumprir todas as tarefas do movimento de 
uma igreja saudável, mas que estão relutantes em fazer isso 
por causa do hábito ou porque dependem de nós? 

Em resumo, temos a liberdade de sair de um campo missionário 
somente quando houver igrejas locais saudáveis que são auto-
governadas e autossustentadas, que estão agressivamente 
compartilhando o evangelho e plantando novas igrejas entre o 
seu próprio povo, que estão completamente capacitadas a tre-
inar os seus próprios líderes também, e que se juntam ao cor-
po global de Cristo para levar o evangelho aos confins da terra. 

A saída não que dizer o abandono. Não perdemos o nosso 
comprometimento de andar junto com as igrejas que plantam-
os simplesmente porque a nossa presença em tempo integral 
não for mais necessária. Pelo contrário, entramos em uma 
nova fase com estas igrejas quando juntos continuamos a con-
cluir a Grande Comissão. 

A saída não quer dizer o  

abandono.

A TAREFA MISSIONÁRIA 
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Oração 

Através de cada aspecto da tarefa missionária, mesmo antes 
da entrada, a oração deve inundar cada parte do esforço 
missionário para que haja um impacto eterno no grupo 
de pessoas ou lugar através da entrada da equipe missionária, 
evangelismo, discipulado, formação da igreja saudável, desen-
volvimento da liderança, e saída. (Mateus 9:38; Marcos 9:14–29; 
Lucas 5:15–16, 10:1–2, 18:1–8, 21:34–36; Atos 2:42, 4:23–31, 6:1–6, 
12:1–5, 13:1–3, 14:21–23; Romanos 8:26–27, 12:12; Efésios 6:18–20; 
Filipenses 4:4–7; Colossenses 4:2–4; 1 Tessalonicenses 5:16–18; 1 
Timóteo 2:1–8; Tiago 5:13–18; 1 Pedro 4:7–8) 

Sucesso 

Definimos sucesso como a fidelidade à tarefa missionária. Não 
podemos definir sucesso pelos resultados de nosso trabalho, 
que estão nas mãos de Deus. Devemos definir sucesso pelo 
trabalho árduo e fiel que Ele nos chamou a fazer. Fidelidade 
significa que trabalhamos arduamente, investindo o nosso 
tempo, energia, e recursos na tarefa missionária. Trabalhamos 
de forma inteligente, não nos engajando na atividade simples-
mente pela atividade em si, mas cuidadosamente e biblica-
mente fazendo o que melhor cumpre o que Deus nos chamou 
a fazer. Trabalhando de forma inteligente avaliando o fruto que 
Deus dá, estando aberto à aprendizagem e ajustando as nossas 
estratégias para sermos frutíferos a medida que pedimos que 
Deus dê fruto através de nossas vidas. A fidelidade está firma-
da no poder gracioso de Deus e confia nEle para os resultados. 
Definindo sucesso como fidelidade nunca é uma desculpa 
para a preguiça, nem uma justificativa para evitar a prestação 
de contas. Trabalharemos arduamente, de forma inteligente, 
e confiamos que Deus dará os resultados. (Mateus 24:45–51; 
Atos 20:33–35; 1 Coríntios 3:5–15, 4:1–2, 15:9–10, 58; Colossenses 
3:17, 23; 1 Tessalonicenses 1:3; 2 Timóteo 2:1–7; Tiago 4:13–17)
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Anotações de Conclusão
A natureza de nosso envolvimento em qualquer campo mis-
sionário é determinado pela liderança da igreja naquele cam-
po. Consequentemente, se houver poucos ou nenhum crente e 
igreja, estaremos fortemente engajados no evangelismo inicial. 
Onde houver crentes, mas poucas igrejas saudáveis, iremos 
investir mais no discipulado e na formação da igreja saudável. 
Onde a igreja existe e está multiplicando, mas líderes bem tre-
inados estão em falta, engajaremos no treinamento teológico. 
Onde houver todos os quesitos acima presentes, provavel-
mente limitaremos o nosso envolvimento na mobilização por 
missões. Isso significa que diferentes tipos de equipes com 
diferentes tipos de obreiros e dons serão necessários em dif-
erentes estágios do trabalho. 

Reconhecemos que esta sequência não é estritamente 
cronológica em sua natureza. Por exemplo, o discipulado e a 
formação da igreja saudável andam lado a lado. Entretanto, 
sempre trabalharemos para o progresso juntamente com esta 
sequência contínua até que alcancemos o ponto para a saída 
responsável.

Os componentes desta sequência contínua, juntamente com 
as declarações anteriores neste documento sobre quem so-
mos como missionários da IMB, irão constituir o centro do 
treinamento que damos aos nossos missionários. Avaliaremos 
os nossos frutos em termos dos elementos nesta sequência 
contínua. 

Este documento intencionalmente deixa espaço para uma var-
iedade de ferramentas e métodos a serem usados. Reconhec-
emos que contextos diferentes exigem abordagens diferentes. 
Dentro dos limites de consistência com a Escritura e alinham-
ento com os fundamentos estabelecidos neste documento, os 
missionários da IMB são encorajados a explorar ou desenvolv-
er as ferramentas que melhor funcionem em seu contexto.

A natureza de nosso 

envolvimento em qualquer 

campo missionário é 

determinado pela liderança 

da igreja naquele campo.

Este documento intencional-

mente deixa espaço para uma 

variedade de ferramentas e 

métodos a serem usados.
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As equipes de missionários da IMB buscam parcerias com in-
divíduos, igrejas, ministérios, e outras organizações em diferentes 
níveis dependendo das partes diferentes da tarefa missionária. . 

Entrada / Para que as nossas equipes estabeleçam par-
cerias com outros indivíduos ou organizações na entra-
da, o alinhamento prático com os nossos objetivos de 
entrada de estabelecer a presença, identidade, e habili-
dade de comunicação é necessário. Também é necessário 
que estes parceiros não inibam ou proíbam qualquer 
outro aspecto da tarefa missionária, e que a nossa asso-
ciação com eles não afete o testemunho do evangelho. 

Evangelismo / (incluindo a distribuição da Escritura): Este nível 
de parceria exige o alinhamento com as questões teológicas 
primárias (isto é, as coisas que consideramos como necessárias 
para a salvação). Os parceiros devem compartilhar o mesmo 
entendimento e apresentação do evangelho que nós. Isto tam-
bém exige o compromisso missiológico com o evangelismo.  

Discipulado, Formação da Igreja Saudável, e Desen-
volvimento da Liderança / Este nível de parceria exige o alin-
hamento teológico substancial com a Fé e Mensagem Batista 
2000, alinhamento eclesiológico com as Doze Características 
de uma Igreja Saudável, e compromisso missiológico às seis 
partes da tarefa missionária. 

Anexo 1

PARECERIA COM OUTRAS  
IGREJAS E MINISTÉRIOS

NOTAS
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Cremos que a Bíblia é a Palavra do próprio Deus. Temos um 
compromisso fundamental para crer no que ela diz e obedecer 
o que ela nos ordena. Nunca devemos ser negligentes em cum-
prir as verdades da Escritura. O primeiro ataque de Satanás à 
raça humana foi relacionada a integridade da palavra de Deus 
(Gênesis 3:1-5), e ele continua atacando em cada geração des-
de aquele dia. Além disso, precisamos exercitar a diligência e 
cuidado sobre como lidamos com a Bíblia. Não nos faz bem 
afirmarmos a inspiração e infalibilidade da Escritura se depois 
a ignoramos, adicionamos a ela, subtraímos dela, fazemos uma 
má interpretação dela, ou desobedecemos a ela. Precisamos 
entender as implicações da inspiração verbal. Precisamos in-
terpretar a Bíblia sobriamente e cuidadosamente, e submeter 
as nossas mentes, nossos sentimentos, e nossas vontades a 
tudo que a Bíblia nos ensina. Somente assim a inspiração e 
infalibilidade da Bíblia terá efeito em nossas vidas conforme a 
vontade de Deus.

A Bíblia é a Palavra de Deus. Deus é o autor supremo. Segunda 
Timóteo 3:16–17 esclarece isso a nós, "Toda Escritura é inspira-
da por Deus e lucrativa para o ensino, para repreensão, para 
correção, e para o treinamento em justiça, para que o homem 
de Deus seja completo e equipado para toda a boa obra". Ob-
serve a origem da Escritura nas palavras, "inspirada por Deus". 
Segunda Pedro 1:21 diz a mesma coisa de outra forma, "Porque 
a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, 
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espíri-
to Santo". 

É proveitosa para: 

• Ensinar / A Bíblia é a fonte da verdade sobre 
tudo que Deus sabe que precisamos saber.

• Repreensão / A Bíblia nos mostra quando 
nos distanciamos em nossos pensamentos, 
nossos sentimentos, ou nossas ações.

• Correção / A Bíblia nos coloca de novo no 
caminho quando nos desviamos dele.

Anexo 2

COMO INTERPRETAMOS  
A BÍBLIA 
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• Treinando em justiça / A Bíblia nos molda 
novamente na imagem de Jesus.

• Equipando para o ministério / A Bíblia nos 
treina nas coisas que Deus quer que façamos em 
Seu serviço. Porque a Bíblia é "inspirada por Deus", 
também tem mais quatro características:

A Bíblia é infalível. É infalível em tudo o que ela ensina sobre 
cada assunto que aborda. O nosso entendimento de infalibili-
dade considera aproximações, hipérbole, e linguagem figura-
tiva. Dentro das normas de interpretação para cada tipo de 
texto na Bíblia, podemos ter a absoluta confiança na verdade 
de tudo o que ela nos diz. 

A Bíblia tem autoridade. Ela nos governa e nos julga. Nós 
não a julgamos. Porque a Bíblia é a própria Palavra do Rei So-
berano do universo, ela tem a autoridade absoluta sobre tudo 
o que cremos e fazemos.

A Bíblia é clara em tudo que Deus sabe que precisamos 
saber. O nosso Deus onipotente pode fazer o Seu significado 
conhecido. Com uma interpretação cuidadosa e responsável, e 
com o poder iluminado do Espírito Santo, é possível extrair do 
texto tudo o que Deus sabe que precisamos saber. 

A Bíblia é suficiente para a vida e ministério. Não pre-
cisamos de outro livro, pessoa, ou instituição para interpre-
tarmos a Bíblia ou buscar suprir qualquer coisa que falte nela. 
Podemos aprender de outras fontes de conhecimento, mas 
não precisamos delas. Além disso, precisamos julgar todas as 
fontes de conhecimento pela Escritura, e não o contrário. A 
Bíblia é suficiente.

NOTAS
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O QUE É A BÍBLIA? 
A Bíblia é a palavra de Deus através das palavras de homens. 
Embora não tenha sido ditado, Deus direcionou homens e mul-
heres que Ele usou para que toda palavra escrita fosse o que 
Ele queria. A Bíblia retém a personalidade e estilo dos autores 
humanos. Reflete o seu contexto histórico e cultural. Entretan-
to, permanece perfeitamente como a palavra de Deus.

A Bíblia é composta de dois testamentos: o Velho Testamento, 
que foi escrito antes do nascimento de Jesus, e o Novo Tes-
tamento, que foi escrito depois de Jesus retornar aos céus. O 
Velho Testamento foi a preparação para Ele, e tudo apontava 
futuramente a Ele. O Novo Testamento é o cumprimento do 
Velho.

A Bíblia é composta de sessenta e seis livros, trinta e nove do 
Velho Testamento, e vinte e sete no Novo Testamento. Difer-
entes autores humanos escreveram estes ao longo de 1.400 
anos, de Moisés (em torno de 1.400 A.C.) a João no livro de 
Apocalipse (escrito em torno de 90 D.C.). A Bíblia é composta 
de diferentes tipos de literatura também. Esta é a parte da 
geniosidade do plano de Deus, que é professor e mestre e que 
comunicou a Sua verdade através de uma variedade de gêner-
os literários. 

Estes gêneros incluem a narrativa histórica, lei (mandamentos 
diretos e jurisprudência), hinos de louvor, orações a Deus, 
provérbios e outra literatura de sabedoria, poesia profética, 
cartas, e apocalipse.

ANEXO 2
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A Bíblia não é uma coleção de histórias e ensinamentos, mas 
uma narrativa histórica conectada, com um autor, um início, 
um elenco de personagens históricos, um enredo abrangente, 
e um destino. É primordialmente e principalmente o Livro de 
Deus. Ele é o autor e o único herói da história, e Ele é soberano 
sobre tudo o que acontece na Bíblia. Esta história é comple-
tamente verdadeira, e é a história que explica e define tudo. 
Esta história tem quatro principais movimentos de enredo: 
Criação, Queda, Redenção, e Restauração.

Criação
Antes que houvesse qualquer coisa ou alguém, Deus sempre 
existiu. Ele existia antes da criação, acima dela, e separado 
dela. Ele é infinitamente poderoso e sábio, e Ele não precisava 
de nada. Do transbordar de sua plenitude e de Sua grandeza, 
Ele criou tudo no universo trazendo tudo a existência simples-
mente pelo seu falar. Tudo que Ele criou era bom. Como coroa 
de Seu trabalho de criação, Deus fez o homem e a mulher em 
Sua imagem, para refletir o Seu caráter e representar o Seu 
governo no mundo que Ele havia criado. O homem e a mulher 
tinham uma comunhão perfeita com Ele e um com o outro, e 
receberam uma ordem para serem frutíferos, multiplicar, en-
cher a terra, e subjugá-la, dominando sobre tudo o que Deus 
havia feito. Eles tinham uma, apenas uma, proibição: eles não 
podiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e 
do mal.

Queda
Embora o primeiro homem e mulher não tivessem nenhuma 
inclinação ao pecado e nenhum motivo para duvidar da sabe-
doria e bondade de Deus, ele se rebelaram contra Deus e O 
desobedeceram, Os resultados foram catastróficos para eles e 
para toda a criação. Imediatamente se tornaram culpados per-
ante Deus. O pecado corrompeu cada área de sua natureza.  

Eles se afastaram de Deus e 

um do outro.

Do transbordar de sua 
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O QUE É O GRANDE PANORAMA  
DA BÍBLIA? 
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Eles se afastaram de Deus e um do outro. Eles morreram espir-
itualmente no dia em que se rebelaram contra Deus, e a morte 
física se tornou o seu destino final. Os seus descendentes 
herdaram tudo isso de seus primeiros pais, para que todos 
em todo lugar fossem pecadores culpados perante Deus, es-
piritualmente mortos em cada área da natureza humana cor-
rompida pelo pecado. A criação em si também estava sujeita 
à decadência, para que desastres naturais, doença, e morte se 
tornassem a experiência normal de um mundo que era per-
feitamente bom antes da queda da humanidade. A rebelião de 
nossos primeiros pais contra Deus é a fonte de tudo que está 
errado no mundo. 

Redenção
Deus teria sido perfeitamente justo se Ele simplesmente errad-
icasse a raça humana ou deixasse que sofrêssemos as conse-
quências de nossa própria rebelião. Ao invés disso, Deus escol-
heu redimir os pecadores rebeldes, e Seu plano de redenção 
compõe toda a Bíblia desde Gênesis 3 ao livro do Apocalipse. 
Mesmo quando Deus pronunciou o julgamento sobre o pri-
meiro homem e mulher (e a serpente, que foi a encarnação 
de Satanás), Ele deu uma palavra de esperança quando Ele 
prometeu que uma semente da mulher iria esmagar a cabeça 
da serpente enquanto o Seu próprio calcanhar seria ferido. A 
história que segue é a triste representação da espiral em de-
clínio da depravação humana.  A primeira família se tornou a 
primeira família disfuncional, quando os dois primeiros irmãos 
se tornaram o primeiro assassino e primeira vítima do assassi-
nato. A maldade se tornou tão predominante que Deus decidiu 
trazer julgamento sobre a terra na forma de uma enchente que 
cobriu todo o planeta.

Entretanto, mesmo enquanto Ele demonstrava a Sua santidade 
e justiça na punição do pecado, Ele também demonstrou a Sua 
misericórdia e graça resgatando a Noé, sua família, e um par 
de cada animal sobre a terra através da arca. Quando a raça 
humana resgatada recusou-se a encher a terra e a subjugá-la, 
mas então tentou construir uma torre aos céus para perman-
ecerem juntos e fazer um nome para si mesma em Babel, Deus 

Deus criou os diferentes povos 

e línguas da terra como um 

ato de julgamento, mas então 

ele decidiu usar este mesmo 

mosaíco de pessoas como a 

estrutura para a redenção 

global.
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a julgou separando os povos em línguas. Desta forma, Deus 
criou povos e línguas diferentes da terra como um ato de jul-
gamento, mas então Ele decidiu a usar este mesmo mosaico de 
povos como a estrutura para a redenção global. 

Um Povo Escolhido
Deus então escolheu um homem, Abraão, e o abençoou, e o 
deu a promessa específica que através dele todas as famílias 
e povos da terra seriam abençoados. Deus reduziu o Seu foco 
ainda mais para um dos filhos de Abraão, Isaque, e então a um 
dos filhos de Isaque, Jacó, com a mesma promessa que eles 
seriam abençoados para ser uma benção a todos os povos da 
terra. Jacó teve doze filhos, e Deus mudou a família toda para 
o Egito durante a época da fome. Eles permaneceram no Egito 
por centenas de anos, durante o qual Deus os multiplicou em 
uma grande nação. 

Um dos governantes do Egito escravizou e oprimiu os de-
scendentes de Jacó, agora conhecido como Israel, então Deus 
levantou um profeta chamado Moisés. Deus usou Moisés para 
livrar o Seu povo de sua escravidão. Ele julgou os deuses falsos 
do Egito através de uma série de dez pragas. A última destas 
pragas foi a morte do primogênito de cada lar no Egito. Deus 
instruiu o Seu povo a matar a ovelha da Páscoa e colocar o 
seu sangue nos umbrais das portas para que o anjo da morte 
passasse sobre as suas casas e salvasse os seus primogênitos.  
Deus então libertou o Seu povo do Egito pela mão de Moisés, 
partindo o Mar Vermelho para que eles pudessem passar 
com segurança através dele, mas então fazendo as águas 
retornarem em julgamento sobre o exército egípcio que os 
perseguia. Eles os trouxe ao Monte Sinai, onde Ele os deu a 
Sua lei (que era um reflexo de Seu caráter) e os tornou o Seu 
povo pela aliança. Porque eles eram um povo pecaminoso, Eles 
os deu o tabernáculo (mais tarde substituído pelo templo em 
Jerusalém) como um símbolo de Sua presença com eles, e Eles 
os deu sacerdotes e sacrifícios para mostrá-los que o salário 
do pecado é a morte, mas que a penalidade poderia ser paga 
por um substituto. Ele também os deu leis especiais para mar-
car a sua separação das nações ao seu redor.
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O povo de Deus foi infiel durante o seu tempo no deserto 
depois que Deus os resgatou do Egito, e eles andaram por 
quarenta anos até a morte de Moisés. Finalmente, entretanto, 
Deus os levou à terra prometido sob a liderança de Josué, cujo 
nome significa "O Senhor Salva". Através de Josué e os exérci-
tos de Israel, Deus julgou as nações más e idólatras que viviam 
na terra, e Ele deu ao Seu povo segurança, paz, e descanso. 
Entretanto, após a morte de Josué, o povo de Deus seguiu em 
um ciclo de rebelião e arrependimento. Eles rebelavam contra 
Deus e quebravam a Sua aliança e Ele permitia que os seus in-
imigos prevalecessem sobre eles. Quando eles clamavam a Ele 
pelo livramento, Ele levantava um líder, conhecido como juiz, 
que os libertava de seus opressores. Eles seguiriam o Senhor 
até o juiz morrer, depois do qual o ciclo iniciaria tudo nova-
mente. Como nos dias de Adão, o período dos juízes demon-
strou a maldade do coração humano e a inabilidade do povo 
pecaminoso de salvar ou de governar-se.

Reis e Profetas
Após muitas gerações de juízes, e após um rei infiel chamado 
Saul, Deus levantou um rei chamado Davi. Davi era um homem 
segundo o coração de Deus, que escreveu muitos dos Salmos 
usados para a adoração em Israel. Ele foi o protótipo do rei, 
governando o seu povo de acordo com a lei de Deus, prote-
gendo-os de seus inimigos, e dando a eles paz e prosperidade. 
Entretanto, até Davi pecou de forma espetacular, e finalmente 
morreu. O seu filho Salomão, iniciou uma era dourada de pros-
peridade econômica, mas também permitiu que deuses estra-
nhos fossem adorados em Israel. Após a morte de Salomão, 
o reino foi dividido em dois, e o velho ciclo da rebelião, arre-
pendimento, e libertação se iniciou tudo novamente. Alguns 
dos reis no reino do sul de Judá eram bons governantes, mas 
muitos eram maus. Todos os reis do reino do norte de Israel 
eram maus, e levaram o seu povo à desobediência a Deus.  Em 
resposta, Deus levantou profetas, que falavam por Deus e ser-
viam como advogados de acusação contra o povo de Deus por 
causa da violação da aliança com Deus. Profetas admoestavam 
o povo e os chamava de volta para a fidelidade àquela aliança. 
Eles também falavam do Dia do Senhor, que um dia chegaria. 

O período dos juízes 

demonstrou a maldade do 

coração humano e a inabilidade 

do povo pecaminoso de salvar 

ou de governar-se
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Este dia seria o Dia do Messias, em que o Próprio Deus entraria 
na cena da história humana e acertaria as coisas. Seria o Dia do 
Espírito, em que Deus derramaria do Seu Espírito sobre todo 
o Seu povo. Seria o Dia do Encontro das Nações, quando a 
promessa de Deus a Abraão (que todos os povos da terra seri-
am abençoados através dele) finalmente iria se cumprir.

Deus finalmente cumpriu os avisos dados a Seu povo, e Ele os 
julgou enviando exércitos estrangeiros para conquistá-los e 
espalhá-los em exílio entre as nações. Fazendo isso, Ele espal-
hou as fortalezas do conhecimento dEle e de Sua lei em todo 
o mundo antigo, enquanto o povo castigado de Deus buscava 
segui-Lo mais fielmente. Ele também trouxe algumas pessoas 
de volta à sua terra após o período de exílio, em uma demon-
stração de Sua misericórdia. Entretanto, agora estava claro 
para o povo de Deus que eles precisavam de alguma coisa a 
mais. Eles precisavam do Dia do Senhor que está por vir. 

Rei dos Reis
Finalmente, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus 
(Josué em Hebraico). Ele era o Próprio Deus em carne humana. 
Ele era o profeta perfeito, que não apenas professava a palavra 
de Deus, mas que também era a Palavra de Deus que se tornou 
carne. Ele era o sacerdote e sacrifício perfeito, que viveu a vida 
que deveríamos ter vivido em perfeita obediência a Deus, e 
que depois morreu em nosso lugar a morte que merecíamos 
ter morrido, tomando sobre Si a ira de Deus contra os nossos 
pecados. Ele era o rei perfeito, o Filho de Davi, que conquis-
tou a morte ressuscitando novamente dentre os mortos no 
terceiro dia, e que agora reina à destra de Deus o Pai, e que 
voltará novamente em glória no final dos tempos para tornar 
todas as coisas novas. Ele foi o perfeito cumprimento de tudo 
o que o Velho Testamento havia predito e prenunciado.

Jesus foi o profeta perfeito, 

que não apenas professava 

a palavra de Deus, mas que 

também era a palavra de 

Deus que se tornou carne.
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Após a Sua morte e ressurreição, Jesus comissionou os Seus 
seguidores a levar as boas novas da salvação nEle a todos os 
povos até os confins da terra, em cumprimento do Dia da 
Colheita das Nações. Após ter subido aos céus, Ele enviou o 
Seu Espírito Santo aos Seus seguidores para fortalecer o seu 
testemunho, em cumprimento ao Dia do Espírito. Quando Ele 
assim fez, o Seu povo falou em línguas que todos que se con-
gregavam com eles podiam ouvir, em antecipação à reversão 
do julgamento de Babel. O restante do Novo Testamento é a 
história do evangelho saindo para as nações e línguas da ter-
ra, no poder do Espírito Santo, em cumprimento da Grande 
Comissão.

Restauração
A história da Bíblia termina com o relato sobre o final da 
história. Jesus voltará em um tempo conhecido apenas a 
Deus. Ele irá separar aqueles que confiaram nEle daqueles que 
não confiaram nEle. Aqueles que confiaram em Jesus serão 
declarados justos com base no Seu histórico perfeito, justifi-
cando-os, e eles estarão com Deus em sua alegria e glória in-
finita para sempre. Aqueles que não confiaram em Jesus serão 
julgados em justiça e serão condenados pelos seus pecados. 
Eles serão lançados fora da presença de Deus para o inferno 
eterno. Deus irá destruir os céus e a terra existentes com fogo, 
e Ele irá trazer os novos céus e nova terra, onde a justiça irá 
reinar. Naquele lugar não haverá doença, tristeza, pecado, 
separação, ou morte. Haverá uma multidão ali que ninguém 
pode contar, de toda tribo, língua, povo, e nação, adorando e 
desfrutando de Deus para sempre. 
 
Este é o grande panorama da Bíblia. Tudo deve ser compreen-
dido no contexto deste grande panorama: (1) a Bíblia é de Deus 
e sobre Deus; (2) o enredo básico da história é a Criação, a 
Queda, a Redenção, e a Restauração; e (3) o centro de tudo é a 
história de Jesus, o Próprio Deus que se tornou homem.

NOTAS
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Medite na Bíblia em oração. 
• O Espírito Santo a inspirou.
• Você é um pecador, e o pecado influencia o 

seu pensamento (Provérbios 14:12).  
• O Espírito Santo é quem te leva à verdade 

(João 16:13, 1 Coríntios 2:12-16).
• Entretanto, orai para que Ele abra a sua 

mente para entender (Salmos 119:18). 

Reconheça que Deus é o único herói da Bíblia. 
• Os personagens humanos são demonstrados integralmente, 

com as suas fraquezas assim como os seus pontos fortes.
• Esta é a Palavra do Próprio Deus.

Leia a Bíblia como um livro que aponta para Jesus 
(João 5:39).  
• Jesus é Deus que se tornou um de nós para nos salvar.
• A Bíblia toda aponta para Ele.
• Não interprete qualquer parte dela separada dEle.

Leia cada parte no contexto da integralidade. 
• Nunca tire nenhum versículo de contexto. Leia 

os versículos no contexto do parágrafo, capítulo, 
livro, testamento, e a Bíblia como um todo.

• Interprete cada parte em vista da grande narrativa.
• Deixe que a Escritura interprete a Escritura.
• Nunca interprete uma parte de forma 

que contradiga outra parte.

Medite na Bíblia em fé e obediência (Tiago 1:22-25).  
• Leia na confiança de que o que ela diz é a verdade.
• Leia na confiança de que o que ela exige é bom 

para você—mesmo quando ela estiver contra a 
sabedoria do mundo ou de seus desejos.

• Leia com a intenção e compromisso de obedecer.

NOTAS

PRINCÍPIOS GERAIS PARA  
INTERPRETAR A BÍBLIA 
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Com estas coisas em mente, você também deve: 

 + Escolher uma porção significativa para interpretar, 
geralmente no mínimo um parágrafo em extensão.

 + Sempre tente identificar o objetivo do texto em seu 
contexto.

 + Examine o que ela diz e o que significa em seu 
contexto bíblico antes de perguntar-se: "O que isso 
significa pra mim?"

 + Tome nota do tipo de literatura que você está lendo. 
Por exemplo, a Bíblia contém narrativa, lei, poesia, hinos, 
orações, provérbios de sabedoria, profecia, parábolas, e 
cartas. Cada uma delas tem "regras" de interpretação.

 + Esteja atento ao contexto histórico, quando um livro 
foi escrito, e o que estava acontecendo naquela época. 
Entendendo as seções históricas da Bíblia ajuda.

 + Esteja atento às questões culturais. Por exemplo, 
ajuda se você souber sobre o relacionamento entre 
Judeus e Samaritanos, ou a extensão de um dia de viagem 
no Sábado na tradição rabínica.

 + Use recursos externos com sabedoria. Eles podem ser 
úteis, mas não deixe que se tornem uma muleta.

 + Aprenda com humildade. Não deixe que o conhecimento 
te ensoberbeça.

 + Leia a Bíblia em comunidade: a comunidade de sua igreja 
local, e a comunidade mais abrangente da igreja global, 
que inclui crentes verdadeiros de diferentes lugares, 
culturas, e tempos.

 + Lembre-se que uma interpretação nova e original de 
uma passagem provavelmente não esteja correta.  

 + Sempre leia em espírito de adoração, oração, e 
obediência.

ANEXO 2
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VELHO E NOVO TESTAMENTO 

Como é visto o Velho Testamento para crentes do Novo Testamen-
to?

O Velho Testamento estabelece uma visão geral básica da 
perspectiva de Deus. Considere o que aprendemos simplesmente 
nos três primeiros capítulos de Gênesis:

• Deus está separado da criação, e é eterno no tempo.
• Deus criou tudo simplesmente pelo 

falar. Ele é infinito em poder.
• O mundo criado não pertence a si mesmo. Pertence a Deus.
• O mundo criado é real, e é bom.
• A história e o tempo são lineares, com 

um começo e um destino.
• A humanidade foi criada na imagem de Deus, para 

refletir e representá-lo na terra que Ele criou.
• A humanidade foi criada macho e fêmea, para que a 

identidade de gênero complementar seja fixa, inata, e boa.
• A humanidade foi criada com um trabalho a fazer.
• A humanidade rebelou contra Deus.
• A morte não era o nosso destino pretendido, 

mas é uma consequência do pecado.
• O pecado resultou em relacionamentos 

quebrados entre a humanidade e Deus, 
humanidade e natureza, e homem e mulher.

• O restante do Velho Testamento desenvolve 
estes temas, especialmente o último.

O Velho Testamento estabelece os temas básicos da verdade 
bíblica: Deus (quem Ele é, o que Ele faz, e o que Ele exige), a humani-
dade e a consequência de nosso pecado, redenção e graça, eleição, 
aliança, povo de Deus, e o sacrifício exigido pelo pecado, entre 
outros. O Novo Testamento presume e desenvolve o entendimento 
destes temas do Velho Testamento. O Velho Testamento é um 
tutor que nos leva a Cristo. 

NOTAS
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Narrativas do Velho Testamento

A narrativa se encontra em Gênesis, em outras partes da Torá 
(os cinco primeiros livros do Velho Testamento), os livros 
históricos de Josué a Ester, e em partes de Isaías, Jeremias, 
Ezequias, e Daniel. Isto é história, mas tem vantagens distintas 
sobre todas as escrituras históricas. 

• Toda história é seletiva. Deus selecionou o que 
incluir para fazer valer o Seu ponto de vista.

• Toda história tem uma perspectiva, dependendo do 
autor. Deus é o autor supremo da história bíblica, então 
a perspectiva é dEle, e só Ele tem toda a perspectiva.

• Todas as escrituras históricas estão tentando 
fazer valer algum ponto. Deus é o autor 
supremo, então passa a valer o ponto dEle.

• O registro histórico da Bíblia é um componente 
crucial, que cobre 60 por cento do texto, e estabelece 
a estrutura para a maravilhosa narrativa da Bíblia. 
O Cristianismo Bíblico é uma religião histórica.

LEMBRE-SE DE QUE:

Deus é o único herói. Todos os outros são pecadores. O rela-
to histórico da Bíblia é extraordinariamente honesta até sobre 
os principais personagens.

As coisas foram relatadas porque elas aconteceram, 
não necessariamente porque deveriam ter acontecido.  
Nem tudo é um exemplo positivo. Muitas partes do Velho Tes-
tamento (ex. a maioria do livro de Juízes) revelam exemplos 
negativos. Avalie exemplos pelos mandamentos da Escritura 
para ver o que é certo e o que é errado. Reconheça que grande 
parte da narrativa do Velho Testamento é repulsiva exata-
mente para fazer valer a questão da profundidade do nosso 
problema com o pecado.

TIPOS DE LITERATURA 
BÍBLICA (GÊNEROS) 

ANEXO 2
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Sempre pergunte, “Qual é a razão deste episódio?”  
Avalie no fluxo do livro em questão e no fluxo da narrativa 
bíblica completa. Procure por comentários editoriais que ex-
plicam esta razão, ou por declarações temáticas que moldam 
um livro inteiro (ex. Juízes 2:11-23, 21:25). 

Tenha cuidado ao tirar conclusões ou aplicações de 
detalhes incidentes da história. Sempre procure entender 
porque um detalhe foi incluído. (ex. Maria deitando Jesus numa 
manjedoura enfatizou a humildade de Sua nascimento ao invés 
de dar um exemplo a seguir de onde os bebês devem dormir.)

Tenha cuidado ao moralizar ou alegorizar para encon-
trar significado em um texto. Procure a forma em que a 
passagem se encaixa no seu contexto e o ponto que o autor 
está querendo fazer, e se contente com isso como o significado. 

Conduza o texto para Jesus. Não ensine ou aplique para si 
mesmo a mensagem que o rabino poderia ensinar. Veja como 
isso encaixa no fluxo do Velho Testamento conduzindo a Jesus, 
e baseie o seu entendimento e aplicação do texto nisso.

NOTAS
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Leis do Velho Testamento

Há 613 mandamentos no Torá. Entre eles, 248 são positivos 
(dizendo o que devemos fazer), e 365 deles são negativos 
(dizendo o que não devemos fazer). Fica evidente a partir do 
testemunho da Escritura que a Lei de Deus tem uma função 
importante no pensamento bíblico. (Veja, por exemplo, o Sal-
mo 119.) Também é evidente a partir do testemunho do Novo 
Testamento, que Cristãos estão livres da Lei com base na vida, 
morte, e ressurreição de Cristo como o nosso substituto — 
e ainda assim não estão livres para pecar. Como então nós, 
como Cristãos do Novo Testamento, interpretamos e aplica-
mos a Lei do Velho Testamento? 

Historicamente, os teólogos Cristãos identificaram três tipos 
de mandamentos na Lei:

1 / Leis cerimoniais são aqueles que estabelecem coisas 
como os rituais do templo e os festivais anuais de Israel. 

2 / Leis civis são aqueles que estabelecem a vida civil, judicial, 
e política do estado teocrático de Israel.

3 / Leis morais são aqueles que refletem a vontade ir-
revogável de Deus para os pensamentos, sentimentos, e 
ações de todos os povos em todos os tempos, refletindo 
o Seu caráter. 

Os primeiros dois tipos de leis poderiam ser agrupados em 
uma categoria: leis como ferramenta tipológica ou de ensino, 
que servem para apontar futuramente a Jesus e para as re-
alidades da nova aliança. As leis tipológicas incluem as orde-
nanças de separação como em Levítico 19:19, que se aplicava 
para enfatizar a separação de Israel do mundo ao seu redor.

NOTAS
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Princípios básicos para interpretar e aplicar a Lei do 
Velho Testamento:

• Toda a lei reflete o caráter santo de Deus. Ela é santa 
e boa. Não é um código arbitrário (Romanos 7:12).

• A lei é um tutor que nos leva a Cristo (Gálatas 
3:24) permitindo que vejamos a nossa 
condição pecaminosa (Romanos 7:7-12).

• Jesus cumpriu toda a lei por nós, em 
nosso lugar (Mateus 5:17).

• As partes tipológicas, tendo sido cumpridas 
perfeitamente em Cristo, não têm mais 
função e passam de vista (Hebreus 8:13).

• A lei moral reflete o caráter moral de Deus. Não somos 
salvos ao obedecê-la porque Jesus a obedeceu por nós.

• Agora, portanto, a lei moral nos diz quem 
devemos nos tornar, na imagem de Cristo. Ela 
se aplica a nós, não como um meio de salvação, 
mas como um padrão de santificação.

• A maioria, se não toda a lei moral é afirmada 
e/ou repetida no Velho Testamento.

Como interpretamos e aplicamos a Lei de Deus como 
Cristãos da Nova Aliança? 

• Define que tipo de lei algo é, se é tipológica ou moral.

• Para leis tipológicas (leis cerimoniais, leis de pureza, 
ordenanças de separação, e leis civis para a Israel 
política), pergunte que verdade sobre Deus e/ou nós 
está representada, e como isso se cumpriu em Cristo.

• Para a lei moral, procure no Novo Testamento por 
repetição, afirmação, ou interpretação da lei.

• Ore por graça para ser conformado à 
imagem de Deus nesta área.

NOTAS



130

Salmos e outra Poesia

• Introdução à Poesia Hebraica 

• O Livro de Salmos é o livro mais extenso da Bíblia 
com 150 capítulos, e é composto integralmente de 
poesia originalmente pretendida a ser cantada.

• Além disso, Provérbios e Cântico dos Cânticos também 
são poesia, como na maioria de Jó, parte de Eclesiastes, 
e grandes partes dos Profetas Maiores e Menores.

• A poesia hebraica funciona primariamente 
em padrões de métrica e significado.

• Métrica, o número de sílabas por linha, 
e torna a melodia intercambiável.

• Padrões de significado geralmente vem em várias 
formas de paralelismo. A unidade básica de um 
poema hebraico é uma máxima de duas linhas que 
demonstra uma das formas de paralelismo.

• A poesia às vezes é organizada como um acróstico, 
com linhas ou versos sucessivos começando com 
letras sucessivas do alfabeto hebraico.  A mais 
famosa é Salmo 119 (o capítulo mais extenso da 
Bíblia), mas outros exemplos incluem Salmos 9 e 10, 
25, 34, 37, 111, 112, 145; Provérbios 31:10–31 (A Mulher 
Virtuosa), Lamentações 1–4, e Naum 1:2–10.

TIPOS DE SALMOS NO LIVRO DE SALMOS:

Lamento: A Maior Categoria de Salmos
• Estrutura: dirigem-se a Deus, descrição de angústia, 

súplica por libertação, declaração de confiança em 
Deus, declaração de louvor ou reafirmação da súplica. 
Estes Salmos também incluem às vezes confissões de 
pecado, ou um voto a ser cumprido após o resgate.

• Veja, por exemplo, Salmos 3, 22.

TIPOS DE PARALELISMO

1 / No paralelismo sinônimo ,  a  se-
gunda linha repete a primeira (ex . 
Salmos 47:3), "Ele subjugou os povos 
sob nós, e nações sob os nossos pés." 
Não olhe para as diferenças entre as 
linhas, mas o que elas dizem juntas. 

2 / No paralelismo antiético, a segunda 
linha contrasta a primeira linha com 
uma verdade oposta. Esta é a forma 
da maioria dos provérbios (ex. Provér-
bios 15:1), "A resposta branda desvia o 
furor, mas a palavra dura suscita a ira." 

3 / No paralelismo sintético, a segun-
da linha prolonga o pensamento da 
primeira linha (ex. Lucas 1:51 NVI), "Ele 
realizou poderosos feitos com Seu 
braço; Ele dispersou os que são so-
berbos no mais íntimo do coração." 

4 / Uma forma especial de paralelismo é 
 “X, X+1” fórmula para relações (ex. 
Provérbios 30:18-19), “Há três coisas 
misteriosas demais para mim, quatro 
que não consigo entender: O caminho 
do abutre no céu, o caminho da serpente 
sobre a rocha, o caminho do navio em 
alto mar, e o caminho do homem com 
uma moça.”

ANEXO 2
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Ações de graças (situacional) 
• Estrutura: apelo para dar graças, declaração de 

angústia anterior, relatando a libertação de Deus, 
louvor a Deus pela libertação, linguagem de "adoração 
no templo" de sacrifício, peregrinação, procissões, 
música, dança, incenso, benção, e exortação final.

• Veja, por exemplo, Salmos 18, 136.

Hinos de Louvor (não situacional) 
• Estrutura: convocação ao louvor, razões de louvor, 

reafirmação das convocações de louvor.
• Veja, por exemplo, Salmos 117, 148.

Sabedoria 
• Estes Salmos exploram temas de 

sabedoria em formas musicais.
• Veja, por exemplo, Salmos 1, 73.

Salmos de Realeza 
• Estes Salmos celebram o rei de Israel 

como representante de Deus.
• Veja, por exemplo, o Salmo 110.

Cânticos de Sião 
• Estes Salmos celebram Jerusalém como 

a cidade escolhida por Deus.
• Veja, por exemplo, Salmos 46, 48.

Salmos de Penitência 
• Estes Salmos expressam o arrependimento do pecado.
• O melhor conhecido é o Salmo 51, mas 

veja também Salmos 32, 38, 130.

Salmos Imprecatórios 
• Estes Salmos suplicam a Deus que execute 

a justiça sobre os opressores.
• O melhor conhecido é o Salmo 137, mas veja 

também Salmos 35, 70, 109, 140.
• Estes são, na verdade, um subconjunto dos Salmos de lamento.
• Estes Salmos refletem a realidade que somente Deus 

executa a justiça. Não há súplicas de revanche particular.
• Às vezes são acompanhados de súplicas por misericórdia 

para com os inimigos, assim como Jesus na cruz.

NOTAS
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APLICANDO OS SALMOS: 

 + Estas são orações e hinos dirigidos a Deus. 
Use-os em sua oração e louvor.

 + Lembre-se que eles são altamente emotivos. Deus nos 
convida e nos encoraja a abrir os nossos corações a Ele.

 + Defina que tipo de Salmo é. Qual é 
o propósito deste Salmo?

 + Tente entender a sua estrutura. Separe-o 
em suas partes integrantes.

 + Identifique a linguagem figurativa, hipérbole, etc.

 + Use-o em sua oração perante Deus.

Provérbios

Provérbios são declarações breves de sabedoria que  
descrevem a forma em que as coisas normalmente 
funcionam. Cada cultura tem provérbios. A cultura ameri-
cana certamente tem, tal como: “É melhor prevenir do que 
remediar.” É importante lembrar que estas são as declarações 
de princípio geral ao invés de promessas. Então, por exemplo, 
quando a Escritura diz, "Treine o seu filho na forma em que 
deve andar, e quando estiver velho, não se desviará dele," esta 
não é uma promessa definitiva de que a boa criação dos filhos 
sempre produzirá adultos tementes a Deus (ou uma declaração 
induzindo a culpa de que crianças rebeldes como adultos sem-
pre signifique que houve fracasso por parte dos pais), mas é 
uma declaração geral do que geralmente acontece. 

Os Provérbios da Bíblia refletem o caráter de Deus. Eles 
aprovam o que Deus aprova e condenam o que Deus conde-
na. Provérbios que dizem algo sobre as qualidades de Deus 
não têm exceções. Por exemplo, Provérbios 11:1 (NIV) diz, “O 
Senhor detesta balanças desonestas, mas balanças precisas 
encontram o Seu favor." Isso é sempre verdade, independente-
mente da circunstância. 

NOTAS
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Provérbios são curtos e poéticos. Eles não são declarações 
exaustivas cobrindo cada possibilidade, e não foram escritos 
por advogados. Entretanto, eles devem ser interpretados à luz 
do ponto principal que cada um está tentando fazer. 

Provérbios devem ser aplicados com sabedoria. Nem 
todos são igualmente aplicáveis em todo lugar. Por exemplo, 
os dois versículos em Provérbios 26:4–5 (NIV), na verdade, 
parecem ser contraditórios: "Não responda ao insensato com 
igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Responda 
ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário ele 
pensará que é mesmo um sábio."

Podemos presumir com segurança que o compilador do livro 
de Provérbios sabia o que estava fazendo quando ele juntou 
estes dois textos. A chave para a interpretação e aplicação 
é determinar quais circunstâncias exigem uma destas afir-
mações, e quais exigem a outra. 

INTERPRETANDO E APLICANDO OS PROVÉRBIOS:

 + Leia todos à luz da introdução estendida 
ao livro, Provérbios 1-9.

 + Este é um livro da Bíblia em que você pode 
ler os versículos individualmente.

 + Entenda e aplique os Provérbios como princípios para 
viver em sabedoria, não como promessas de Deus.

 + Compare os provérbios individuais com os outros que 
falem sobre a mesma questão: uso de palavras, riqueza, 
preguiça, integridade, ser aberto à aprendizagem, ira, etc.

NOTAS
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NOTAS Profecia

A profecia é um componente importante do Velho Testamen-
to. Os Profetas Maiores compõe quatro livros grandes (cinco 
se incluirmos Lamentações), e há doze Profetas Menores 
(chamados assim porque são mais curtos do que os Profetas 
Maiores; não porque sejam menos importantes). Além disso, 
Moisés era um profeta, e profetas como Elias e Eliseu tiveram 
uma função significativa nos livros históricos do Velho Tes-
tamento. Na Bíblia hebraica, os livros de Josué, Juízes, 1 e 2 
Samuel, e 1 e 2 Reis estão incluídos entre os livros dos Profetas. 

O que era uma profeta? O profeta era um porta-voz de Deus. 
Profetas eram homens e mulheres que entregavam os manda-
mentos e promessas de Deus ao Seu povo e ao mundo. Muitas 
vezes serviam como advogados de acusação contra o povo de 
Israel por terem quebrado a sua aliança com Deus. Os profetas 
também previam o futuro — em termos de julgamento e em 
termos de redenção. 

A maioria dos livros proféticos também são de poesia e pre-
cisam ser lidos usando as diretrizes para a leitura da poesia 
hebraica ao ler os profetas.

DIRETRIZES PARA INTERPRETAR A PROFECIA:

Tente ler o contexto histórico. Quem está falando, quando 
ele escreveu, para quem ele escreveu, e o que estava aconte-
cendo. Compare com livros de referência históricos onde for 
possível. Dicionários ou pesquisas bíblicas são úteis. 

Interprete passagens individuais no seu contexto. Leia 
o livro completo antes de interpretar uma parte individual, e 
observe atentamente o que vem antes e depois.

Espere por linguagem figurativa e outros elementos de 
poesia.

ANEXO 2
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Distinga a profecia condicional e incondicional. Profecias 
incondicionais acontecem não importa o que. Profecias condi-
cionais podem ou não acontecer, dependendo das condições 
estabelecidas por Deus. Um exemplo de profecia condicional é 
a previsão de julgamento que pode ser evitado pelo arrependi-
mento, como no caso de Nínive no livro de Jonas. 

Tente discernir primeiro o que a profecia teria significa-
do aos ouvintes originais.

Determine se a profecia foi cumprida ou não na história.

Verifique referências cruzadas para ver se as profecias do 
Velho Testamento são citadas/interpretadas no Velho Testa-
mento. 

Preste atenção, da Bíblia como um todo, onde existam 
múltiplos horizontes de cumprimento. Um exemplo de múl-
tiplos horizontes de cumprimento é a aparente mesclagem 
de eventos da primeira e segunda vinda do Messias no Velho 
Testamento, que só se tornou evidente após a primeira vinda 
de Jesus ter se concretizado. 

Olhe para o local de uma determinada profecia na nar-
rativa maravilhosa da Escritura e quando aponta para Jesus. 

Distinga entre a profecia do Velho Testamento e a pro-
fecia do Novo Testamento. A profecia do Velho Testamento 
era uma revelação confiável. Em certo sentido, os profetas 
escreveram todo o Velho Testamento. O equivalente no Novo 
Testamento ao profeta é um apóstolo, e todo o Novo Testa-
mento é testemunho apostólico. Os profetas do Novo Testa-
mento não são como os profetas do Velho Testamento, mas 
são pessoas que falam de forma criteriosa a outros e podem 
prever o futuro. Enquanto as palavras relatadas pelos profetas 
do Velho Testamento sejam a Escritura confiável e devem ser 
aceitas como tal, as palavras dos profetas do Novo Testamen-
to não são a Escritura impositiva, a não ser que estejam relata-
das como Escritura. 

NOTAS
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Evangelhos

Os Evangelhos eram o testemunho apostólico escrito sobre a 
vida de Jesus. Eles são os relatos confiáveis de quem Ele era, o 
que Ele disse, e o que Ele fez. Eles são a história, e como acon-
tece com escritos históricos do Velho Testamento, a perspec-
tive, seleção, e interpretação dos eventos são todos de Deus. 
O Jesus dos Evangelhos, o Jesus da história, e o Jesus da fé são 
todos um e o mesmo. Não existe outro Jesus.

Os Evangelhos foram escritos, ". . . para que você creia que 
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo você terá vida 
em Seu nome" (João 20:31). A primeira razão dos Evangelhos 
serem escritos era evangelístico — para suscitar a fé em Jesus 
para que as pessoas pudessem ser salvas. Para aqueles que 
confiam em Jesus, naquela época e agora, os Seus ensinamen-
tos e exemplo se aplicam a nós. Jesus é a Palavra de Deus en-
carnado, para que possamos entender a Palavra ouvindo a Ele 
e observando a Sua vida. Devemos obedecer o que Ele disse 
(Mateus 7:21-27). Também devemos ser imitadores de Cristo (1 
Coríntios 11:1, Efésios 5:1), então precisamos saber como Ele é. 

Os três tipos de material nos Evangelhos incluem: as coisas 
que Jesus fez, as coisas que Jesus disse, e as reações 
daqueles ao redor dEle.

As Coisas que Jesus Fez: 

• Como Deus encarnado, Ele fez algumas coisas que só 
Deus pode fazer (ex. morreu pelos pecados de outros).

• Como Deus encarnado, Ele também era o 
padrão que devemos nos tornar à medida em 
que somos conformados à Sua imagem. Neste 
sentido, devemos ser imitadores de Cristo

• Os seus milagres seriam um sinal de quem Ele 
é, e da porta de entrada para o reino de Deus. 
Eles são sinais daqueles com olhos para ver, não 
provas para os céticos. O caráter de Seus milagres 
revelam o caráter de Deus e do reino de Deus.

NOTAS
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As Coisas que Jesus Disse:  

• O seu ensinamento básico é relativamente fácil para 
interpretarmos, mas lembre-se que parte do que Ele 
estava fazendo era reforçar a lei ao nível máximo.

• As parábolas eram a Sua forma mais comum de ensinar.

1 /  As parábolas não eram alegorias no sentido conven-
cional da palavra.

2 /  Se Ele deu uma interpretação para uma parábola, este 
é o significado da parábola. Não devemos tentar inter-
pretar além disso.

3 /  Se Ele deu uma interpretação um tanto alegórica de 
uma parábola, Ele tem o direito de fazer isso. Aceite o 
que Ele diz.

4 /  Senão, tente encontrar o ponto ou pontos que ele 
está fazendo no contexto da narrativa dos Evangelhos 
e não tente forçar os detalhes da história. Por exem-
plo, na história da viúva persistente em Lucas 18:1-8, 
o correspondente evidente de Deus na parábola é o 
juiz injusto, mas o ponto da história é o valor da per-
sistência em oração, e nada mais. A parábola não está 
ensinando que Deus é injusto.

Reações Daqueles ao Seu Redor:  

• Lembre-se que Jesus (como Deus) 
é o único herói da história.

• Especialmente nos Evangelhos, a maioria das 
pessoas ao redor dEle não entenderam.

• Só ocasionalmente as pessoas ao redor dEle, 
como Maria de Maria e Marta, entenderam.

• Quando temos exemplos de todos com exceção de 
Jesus nos Evangelhos, não presuma que significa que 
devemos imitá-los, a não ser que o exemplo esteja 
associado como um ponto claro do ensinamento.

NOTAS
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INTERPRETANDO E APLICANDO OS EVANGELHOS: 

 + Lembre-se que o ponto central é nos 
encorajar e nos fortalecer na fé em Jesus. 
Interprete tudo com isso me mente.

 + Sempre mantenha as coisas em contexto, o que vier antes 
e depois de uma certa seção, e o fluxo do livro todo.

 + Onde houver paralelos nos outros Evangelhos, 
verifique-os, e nunca interprete uma parte da 
Escritura como contradizendo outra parte.

 + Leia tudo na luz da morte e ressurreição de Jesus.

 + Faça estas perguntas:

1 /  O que isso me ensina sobre Jesus?
2 /  O que isso me ensina sobre ser um discípulo de Jesus?

Atlos dos Apóstolos

Este livro poderia (e foi) chamado de “Atos do Espírito San-
to.” Esta é a narrativa histórica sobre a igreja primitiva e sua 
expansão missionária. É, de fato, a história do que Jesus con-
tinuou a fazer (Atos 1:1) na pessoa do Espírito Santo através de 
Seus apóstolos após a Sua ressurreição e ascensão. É um livro 
missionário do início ao fim. 

A organização do livro está citada em Atos 1:8, que é uma de-
scrição da expansão do evangelho a partir de origens obscuras 
na capital judaica para o centro do maior império do mundo 
daquela época. O livro está separado conforme abaixo: (1) 
Jerusalém: capítulos 1–7; (2) Judéia e Samaria: capítulos 8–12; e 
(3) até os confins da terra: capítulos 9–28.

A primeira seção de Atos, capítulos 1–15, demonstra o evangel-
ho superando barreiras sucessivas em sua disseminação 
global. O evangelho vai primeiro aos judeus, depois aos sa-
maritanos, e depois aos gentios. Finalmente, após o encontro 
em Jerusalém em Atos 15, os gentios são reconhecidos como 
parceiros plenos no evangelho sem adotar a cultura judaica ou 
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submetendo-se às tradições dos rabinos. 

Qual é a função do livro de Atos para os Cristãos de 
hoje?
• Atos nos encoraja em nossas vidas em 

um mundo em decadência.

• Atos nos encoraja em nossa missão até os confins da terra. 

• Atos nos dá o contexto para as cartas 
do Novo Testamento.

• Atos nos dá exemplos de nosso 
ministério e missão na igreja. 

INTERPRETANDO E APLICANDO O LIVRO DE ATOS: 

 + Avalie com base no texto se um 
exemplo é positivo ou negativo.

 + A não ser que o exemplo dos primeiros Cristãos em Atos 
esteja associado a um mandamento ou ensinamento 
encontrado em outro lugar na Escritura, aquele exemplo 
pode ser permissivo e instrutivo, mas não prescritivo.

 + Quanto mais houver um padrão exemplar 
de comportamento no livro de Atos, mais 
peso instrutivo terá sobre nós.

 + Lembre-se que os apóstolos e outros discípulos 
da igreja primitiva eram apenas homens e 
mulheres, e eles não eram perfeitos.  Devemos 
apenas imitá-los no que diz respeito a Cristo.

O livro de Atos precisa ser interpretado paralelamente ao 
restante do Novo Testamento e certamente paralelamente ao 
restante da Bíblia como um todo. Não pode ser interpretado 
separadamente, ou até acima de outras partes da Escritura, na 
formação de nossas estratégias missionárias ou de nosso enten-
dimento da vida da igreja ou da vida de um Cristão. Como em 
outros tipos de narrativa bíblica, deve ser interpretado juntam-
ente com outras partes da Escritura e em luz do ensinamento 
claro e didático em outros lugares. 

NOTAS
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NOTAS As Cartas do Novo Testamento

As cartas antigas seguem uma estrutura previsível, e as cartas do 
Novo Testamento não são nenhuma exceção. Esta estrutura é a 
seguinte: 

1 / Nome do remetente
2 / Nome(s) do(s) destinatário(s)
3 / Uma forma de saudação/benção/oração
4 / Corpo da carta

Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, e a carta aos Hebreus usaram este 
formato, mas a enriqueceram consideravelmente. 

As cartas do Novo Testamento eram parte da estratégia missionária 
dos apóstolos. Foram escritas por missionários às novas igrejas no 
campo missionário. Estes dois focos, missões e a igreja local, geral-
mente são deixados de lado nas interpretações contemporâneas das 
cartas, mas são cruciais para um entendimento preciso e aplicação 
desta parte da Escritura. 

INTERPRETANDO E APLICANDO AS CARTAS DO NOVO 
TESTAMENTO:

 + Lembre-se que eles são documentos pontuais. 
Foram escritas em resposta a situações específicas. 
Seriam como se estivéssemos ouvindo um lado 
de uma conversa telefônica.  Do que temos na 
carta em si e em Atos, tente reconstruir o outro 
lado da conversa, mas com humildade e zelo.

 + Sempre leia a carta toda antes de tentar 
interpretar qualquer parte dela.

 + Faça o esboço do fluxo da carta para ver onde o escritor 
quer chegar e como cada parte se encaixa no todo.

 + Para cada parágrafo, tente discernir o ponto 
que o escritor está tentando fazer, e como este 
ponto se encaixa no fluxo de seu argumento.

 + Sempre pergunte, "O que isso significou a eles?" antes 
de perguntar, "O que isso significa para mim?"

ANEXO 2
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NOTASApocalipse

Há quatro perspectivas principais sobre o significado do livro do 
Apocalipse: 

1 / Preterista: Tudo o que está em Apocalipse já aconteceu, 
especialmente na queda de Jerusalém e a destruição do 
templo.

2 / Historicista: O Apocalipse estabelece o plano para toda 
a história. Consequentemente, parte dele se refere a coisas 
que já aconteceram, e parte a coisas que ainda estão no 
futuro.

3 / Idealista: O Apocalipse descreve realidades espirituais 
que ocorrem novamente ao decorrer da história até a 
consumação final. É um erro buscar eventos ou pessoas 
específicas que possam corresponder aos símbolos no 
Apocalipse.

4 / Futurista: Tudo no Apocalipse ainda está por vir, no final 
da história.

Cristãos já discordaram ao longo da história da igreja sobre o 
significado de Apocalipse, então é necessário ter humildade na 
interpretação deste livro. 

Embora haja diferenças na interpretação, há inúmeras 
certezas: 

• A batalha espiritual foi deflagrada, e o povo de Deus está 
sofrendo como alvos específicos da ira do inimigo.

• O mal geralmente tende a vencer, e o 
mal piorará até oclímax final.

• Jesus triunfou, e Ele será vencedor da batalha contra o mal.

• Jesus está voltando, pessoalmente e visivelmente, 
e Ele levará esta era presente do mal a um fim.

• Toda a oposição a Deus será julgada 
e castigada eternamente.
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• Haverá um novo céu e uma nova terra, onde os justos irão 
habitar. Neste lugar não haverá doença, tristeza, pecado, 
ou morte, mas somente a alegria infinita e eterna. O povo 
de Deus estará lá juntamente com Ele para sempre.

• A alegria do céu será a presença de Deus.

INTERPRETANDO E APLICANDO O APOCALIPSE: 

 + Lembre-se que os Cristãos discordaram por milhares de anos 
sobre o que significa o Apocalipse. Isto não é surpreendente, 
considerando que grande parte dele ainda não aconteceu. 
Confie que tudo no final das contas será esclarecido.

 + Guarde as suas interpretações com humildade, 
sabendo que os Cristãos tiveram problemas para 
entender este livro ao longo dos séculos.

 + Lembre-se que Jesus mesmo disse que não devemos 
tentar interpretar o tempo e as estações estabelecidas 
pela autoridade de Deus o Pai. Se alguém oferece 
uma interpretação que estabelece a data da volta de 
Jesus antes de acontecer de fato, não acredite. 

 + Nunca aceite qualquer aplicação do livro do Apocalipse, ou 
de qualquer dos ensinamentos da Bíblia sobre os últimos 
dias, que o deixe distante do engajamento constante na 
vida, obediência constante a Deus, e busca constante em 
cumprir a Grande Comissão.  É necessário que quando 
Ele retornar estejamos fazendo a obra de Deus.

 + Lembre-se que a linguagem do Apocalipse 
é altamente simbólica e figurativa.

 + Reconheça que parece haver ciclos repetitivos de sete no 
livro. Isso pode representar diferentes formas de dizer a 
mesma coisa (recapitulação), ou que pode ser sequencial. 
É importante saber que até os intérpretes evangélicos 
de confiança da Bíblia discordam sobre esta questão.

 + Lembre-se do propósito de todo ensinamento bíblico 
sobre o final dos tempos e a volta de Cristo: encorajar e 
confortar os aflitos, e alertar os complacentes. Todas as 
aplicações do Apocalipse se classificam em uma destas 
duas categorias. O livro não foi escrito para satisfazer a 
nossa curiosidade, mas para nos lembrar das realidades 
listadas como certas, e aplicá-las às nossas vidas hoje.
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PALAVRA FINAL 
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Palavra Final
Todos estes princípios interpretativos são significativos quan-
to a como devemos usar a Escritura em nossos métodos e 
ferramentas de missões. Queremos modelar a hermenêutica 
o mais claro e mais útil possível em todo o nosso trabalho ao 
redor do mundo. 

Especificamente, devemos cuidar para não desenvolver méto-
dos e ferramentas de missões sobre a interpretação excessiva 
das parábolas. Entendemos as parábolas à luz de Jesus o Rei 
ensinando uma variedade de verdades relacionadas ao Seu 
reino, e trabalhamos para certificar que não nos estendamos 
além do ponto (ou pontos) principais que pretendem fazer. 

Semelhantemente, devemos ter cuidado ao interpretarmos os 
detalhes das narrativas nos Evangelhos ou em Atos de forma 
que as tornem prescritivas para o trabalho de missões. Desen-
volvemos métodos e ferramentas de missões principalmente 
baseados nas ordenanças e ensinamentos na Escritura. A não 
ser que algo seja ordenado na Escritura, não o vemos como 
prescritivo para nós em nossas vidas ou na missão. Ao mesmo 
tempo, damos atenção particular aos padrões dos discípulos 
em missão na Escritura, iniciando nos Evangelhos, e depois 
ainda mais no livro de Atos. Quanto mais vemos um padrão 
na Escritura, mais paradigmático se torna para nós em nosso 
trabalho. Mas quando vemos um padrão consistente e ininter-
rupto sem um mandamento, vemos este padrão como normal, 
não necessariamente normativo. Em conclusão, obedecemos 
os mandamentos da Escritura como prescritivos para nós 
quando prestamos atenção aos padrões na Escritura como 
instrutivos para nós em nossa obediência. 

O nosso objetivo em todos os itens acima é manusear a Bíblia 
com zelo, de forma em que honremos a Ele fazendo a Sua obra 
de acordo com a Sua Palavra. 

Queremos modelar a 

hermenêutica o mais claro e 

mais útil possível em todo o 

nosso trabalho ao redor do 

mundo.
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Toda igreja. Toda nação.


