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Nota Editorial
Caro leitor, é com muita alegria que apresento a você a primei-

ra edição da revista Missio Apostolica Brasil. Esta revista de mis-
siologia luterana resulta de uma iniciativa de abrangência global 
da Lutheran Society for Missiology (representada pelo acrônimo 
LSFM). Conhecer um pouco desta organização voltada ao teste-
munho do evangelho ajuda o leitor a perceber a relevância desta 
revista teológica no Brasil.

A LSFM surgiu a partir da percepção de que às vezes a reflexão 
missiológica não chegava ao campo missionário ou era distante 
da realidade vivida neste campo, de modo que havia uma lacuna 
entre teoria e prática da missão. Como resposta a este problema, 
ex-missionários da Lutheran Church Missouri Synod (LCMS) que 
serviram mundo afora decidiram fundar esta sociedade e publi-
car uma revista missiológica com teologia luterana. No início dos 
anos 1990, portanto, a LSFM passou a publicar a revista chamada 
Missio Apostolica. 

Ao dar o nome de Missio Apostolica à revista, a LSFM buscou 
enfatizar aquilo que é parte fundamental do entendimento lute-
rano de missão. O nome da revista combina o termo latino missio 
com uma palavra derivada da língua grega – apostolica – sendo 
que ambos significam “enviado”. O nome, portanto, tem o duplo 
sentido de manter a posição de que a missão precisa estar em 
continuidade com o ensino dos apóstolos e de apontar para a 
origem teocêntrica da missão, pois é o Senhor da Igreja aquele 
que a envia. Com o passar do tempo, devido a uma barreira lin-
guística aos leitores de fala inglesa, o nome mudou para Lutheran 
Mission Matters, mas a ênfase na apostolicidade com repeito ao 
conteúdo e à orgiem da missão permaneceu.

Com esta ênfase teocêntrica e a busca por ampliar cada vez 
mais o diálogo sobre missão na perspectiva luterana, mais recen-
temente a LSFM se propôs a expandir sua revista para outros paí-
ses em diferentes línguas, chegando agora também ao Brasil. Esta 



iniciativa de amplitude global permite um diálogo entre cristãos 
luteranos espalhados pelo mundo. Tal diálogo visa afirmar aquilo 
que é essencial e comum a todos numa perspectiva luterana bem 
como mostrar as diferentes maneiras de responder aos muitos 
desafios que surgem em cada contexto. Portanto, agora também 
nós, luteranos brasileiros, podemos participar deste diálogo, for-
talecendo aquilo que é fundamental e dando a devida atenção 
particular ao nosso próprio contexto. 

Em continuidade com a LSFM, a Missio Apostolica Brasil ser-
virá como um espaço para que pastores e teólogos brasileiros 
participem deste fórum internacional para a troca de ideias e dis-
cussão com respeito a questões relacionadas à proclamação do 
evangelho. Ou seja, o leitor poderá se inteirar de reflexões que 
acontecem a nível internacional, lendo em português artigos sob 
autoria de grandes missiólogos e teólogos luteranos conhecidos 
mundialmente, além de encontrar nas páginas da revista uma re-
flexão missiológica voltada para a realidade brasileira. 

O objetivo da Missio Apostolica Brasil é, portanto, possibilitar 
este diálogo no nosso país e contribuir para a reflexão missiológi-
ca no Brasil. Num diálogo, os interlocutores às vezes concordam, 
outras vezes discordam. Às vezes, um afirma e exalta a posição 
do outro, ou então discorda dela e a critica (com respeito). Mas 
ambos precisam falar a mesma língua para que haja compreensão 
mútua. Esta “língua” comum é o entendimento sobre a apostoli-
cidade da missão afirmado acima e o fundamento a partir do qual 
a igreja permace ou cai, a saber, a justificação pela fé. O diálogo 
ao qual esta edição dá início não é limitado a estes dois pontos, 
mas os tem como pressuposto e fundamento. 

Dessa forma, a revista busca também enriquecer a reflexão 
missiológica aqui no Brasil, lembrando que já existe teologia lute-
rana voltada para a missão entre nós, teologia esta que contribui 
muito para o testemunho do evangelho no Brasil. Dentro da Igre-
ja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), os livros que resultam dos 
simpósios promovidos pelo Centro Internacional de Treinamento 
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Missionário (CITM) são exemplos desta teologia luterana voltada 
à missão. Além desse material, livros de teólogos da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) também represen-
tam a preocupação luterana com a missão em solo brasileiro. A 
Missio Apostolica Brasil é agora trazida a nós em protuguês para 
ampliar esse diálogo e enriquecê-lo. 

Esta primeira edição traz artigos que falam de forma geral so-
bre algumas portas de entrada luteranas para a missiologia bem 
como textos que respondem a desafios específicos do século XXI. 
O primeiro artigo, um texto do Dr. Anselmo Graff, professor de 
missiologia do Seminário Concórdia de São Leopoldo, fala sobre 
como a teologia luterana pode enriquecer a missiologia no Bra-
sil. Também é oferecida nesta edição uma abordagem luterana 
mais abrangente através da tradução de um artigo de autoria do 
Dr. Robert Kolb, estudioso de Lutero conhecido mundialmente. 
Indo além da teologia de Lutero e visando responder a desafios 
específicos de hoje, outros dois artigos falam de como melhor 
acolher aqueles que estão em busca de uma igreja, os chamados 
“seekers”, e sobre como desenvolver a missão no contexto da, 
assim chamada, pós-cristandade à luz do Novo Testamento. Além 
disso, esta edição traz um texto do Rev. Mário Fukue, professor 
do Seminário Concórdia de São Leopoldo, texto este apresenta-
do como uma das conferências na 61a Convenção Nacional da 
Igreja Evangélica Luterana do Brasil em 2014. Seu artigo é sobre 
os desafios de ser uma “igreja confessional” no mundo de hoje. 

Por fim, deixo aqui meu agradecimento à Sociedade Missionária 
Hora Luterana, que além de auxiliar a IELB há muitos anos em sua 
missão, agora ajuda também de forma direta na reflexão missioló-
gica no Brasil. Este agradecimento também é estendido a colegas 
pastores da IELB que ajudaram na tradução e revisão dos textos.

Que a Missio Apostolica Brasil de fato sirva ao testemunho do 
evangelho em solo brasileiro.

Desejo a você, caro leitor, uma abençoada leitura!

Rev. Samuel R. Fuhrmann
Representante da LSFM para o Brasil
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Teologia da Missão e a 
Teologia Luterana
Anselmo Ernesto Graff1 

Resumo
O tópico do presente ensaio diz respeito à contribuição de 

Martinho Lutero ao pensamento teológico missionário. Lutero é 
considerado como sendo um rico, mas inexplorado motivador à 
missão e, de forma particular, à evangelização. Com base no con-
ceito de missão como sendo ir a uma terra distante, Lutero mui-
tas vezes foi criticado como não sendo nem missionário e nem 
tendo a ideia de missão. Neste sentido, a pergunta que esta in-
vestigação quer responder é como Lutero pode contribuir com 
suas reflexões e posições teológicas na Teologia da Missão. Esta 
pesquisa é de cunho qualitativo e sob o ponto de vista de seus 
objetivos é de natureza exploratória. Como instrumento técnico 
de investigação foi usada a pesquisa bibliográfica. Os resultados 
da pesquisa mostram que uma das grandes contribuições da teo-
logia de Lutero para a reflexão teológica da missão, está na com-
preensão da “justiça passiva” e da “justiça ativa”, no modo de 
fazer teologia e que foi esboçada por Martinho Lutero em seu 
Prefácio no Comentário aos Gálatas. 

Palavras chave: Lutero. Missão. Justiça Passiva. Justiça Ativa.

Abstract
The topic of this essay touches on Martin Luther’s contribution 

to missionary theological thinking. Luther may be considered a rich 

1 O Dr. Anselmo Ernesto Graff é professor da Universidade Lutera-
na do Brasil e do Seminário Concórdia de São Leopoldo, onde leciona 
disciplinas de missiologia, entre outras. Ele é também coordenador do 
Centro Internacional de Treinamento Missionário, do Seminário Con-
córdia, e membro da comissão editorial da Missio Apostolica Brasil.
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but unexplored motivator of mission and, especially evangelization. 
Based on the concept of mission as going to a distant land, Luther 
was often criticized as neither being a missionary nor having the 
idea of mission. In this sense, the question of this examination is to 
answer i how Luther can contribute with his reflections and theolo-
gical positions in Mission Theology. This research is qualitative in 
nature and from the point of view of its objectives is exploratory. As 
a technical instrument of investigation was used the bibliographic 
research. The results of the examination show that one of the major 
contributions of Luther’s theology to the theological reflection of 
mission lies in the understanding of “passive justice” and “active 
justice”, the way of doing theology, which was outlined by Martin 
Luther in his Preface in the Commentary to the Galatians.

Keywords: Luther. Mission. Passive justice. Active justice.

Nota Introdutória
O que Martinho Lutero pode contribuir para a reflexão da Teo-

logia da Missão no século XXI e no contexto brasileiro? O que e 
como ele pode nos orientar e motivar nesta empreitada?

A Igreja Luterana está prestes a celebrar os 500 anos da Re-
forma Protestante. Luteranos são herdeiros de pensamentos e 
ensinos de Martinho Lutero. Colhemos abundantemente suas re-
flexões teológicas sobre ética, igreja, teologia pastoral e tantos 
outros assuntos relacionados a esses e outros grandes temas. Po-
demos colher também na área da missiologia.

Relevância de Lutero
Antes de mais nada é preciso salientar que Lutero tem sido 

visto em sua própria terra natal, a Alemanha, como uma das fi-
guras mais influentes e proeminentes de todos os tempos. Essa 
conclusão é fruto de uma pesquisa feita naquele país.2 A inves-

2 Nessa pesquisa, em 1º lugar está Konrad Adenauer, Primeiro 
Ministro da República Federativa Alemã, durante 14 anos, na época da 
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tigação foi conduzida no início do século e, não obstante tendo 
seus limites, como qualquer pesquisa tem, ela é uma amostragem 
significativa que ilustra bem o impacto que possui a voz de Lute-
ro. Além disso, segundo observação de um historiador católico, 
John Todd, em qualquer biblioteca decente de Artes Liberais vão 
se encontrar mais livros escritos sobre Lutero, do que de qualquer 
outro indivíduo na história humana, com exceção de Jesus Cristo 
(TODD, apud ROSIN, 2009). 

Por isso, é razoável que sua voz possa ser ouvida também na 
área da missiologia. Primeiro, porque Lutero em si é uma voz in-
dispensável e segundo, porque ele é um rico, mas ainda inexplo-
rado potencial na reflexão missiológica do século XXI. 

Lutero missionário?
Mas, Lutero foi um missionário? Gustav Warneck, por exemplo, 

professor universitário de missiologia em Halle, viveu no século 
XIX, num contexto de formação de agências missionárias e envio 
de evangelistas para outros países. Ele difundiu a ideia de que a 
Reforma não foi proveitosa em termos missionários e que no pró-
prio Lutero faltou, não só a ação missionária, mas até a ideia de 
missões (ELERT, 1962). 

É justa essa avaliação? A tendência natural parece ser muitas 
vezes a tentativa de explicar essas alegadas deficiências. Não 
houve envolvimento missionário porque havia outras tarefas 
internas; faltou oportunidade para missões no exterior ou sim-

reconstrução do país logo após o regime nazista. Na lista completa es-
tão: 1. Konrad Adenauer; 2. Martin Luther; 3. Karl Marx; 4. Hans und 
Sophie Scholl; 5. Willy Brandt; 6. Johann Sebastian Bach; 7. Johann 
Wolfgang von Goethe; 8. Johannes Gutenberg; 9. Otto von Bismarck; 
10. Albert Einstein. Segundo o site onde se encontra a informação de 
que “ironicamente a participação dos votantes nesta enquete foi maior 
do que as mais recentes eleições políticas na Alemanha”. Disponível em 
<http://german.about.com/cs/culture/a/bestger.htm> Acesso em 06 de 
setembro de 2016.
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plesmente a crença de que o fim do mundo estava tão próximo 
que tornaria qualquer esforço inútil (SHERER, 1994). Além disso, 
havia a situação da igreja ser governada por autoridades do es-
tado (ELERT, 1962), ou que Lutero teria sido tão absorvido por 
dificuldades em estabelecer os princípios da Reforma na própria 
Alemanha, que a preocupação missionária inicial era com os ju-
deus e os turcos e a teologia do reformador ainda não havia 
sido estabelecida para motivar e prover os princípios para uma 
empreitada missionária (JI, 1996).

É verdade que tudo isto poderia ser corrigido facilmente colo-
cando a discussão dentro do conceito próprio de missão. Os críti-
cos de Lutero simplesmente operavam com a ideia de que missão 
é a obra que se executa num outro país, preferencialmente do 
outro lado do oceano. Esse conceito restrito de missão já está 
superado, especialmente desde o século passado (1952), quando 
missão foi conectada à atividade global da igreja.3 A igreja faz 
sua missão através dos ofícios da pregação, ensino, administração 
dos sacramentos, cuidado e busca de suas ovelhas.

E isto é verdade. Se Lutero tivesse que ser visto como missio-
nário no sentido de atravessar mares, Warneck e outros críticos te-
riam razão. Lutero viajou muito pouco. Sua vida quase que inteira 
foi vivida nos territórios da Turíngia e Saxônia, mais precisamente 
em Wittenberg. Ele viajou apenas algumas vezes. Foi para Roma 
(1510/11), Colônia (1512) e Heidelberg (1518). Por causa da Re-
forma em si foi a Marburgo (1529), Ausburgo (1518) e Worms, em 
1521 (BEUTEL, 2003).

A tendência natural daqueles que advogam a causa de Lutero 
é justamente remeter a discussão para o conceito de missão, ou 
seja, Lutero foi missionário e tinha mente missionária, porque seus 

3 Na Conferência do Conselho Missionário Internacional em Will-
ingen, Alemanha, foi adotado naquele ano o conceito de Missio Dei. O 
Pai envia o Filho, que enviam o Espírito Santo, que enviam a Igreja ao 
mundo.
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críticos não pensaram com o conceito de que missão é tudo o 
que é feito na igreja para promover o Evangelho do Senhor Jesus 
Cristo, mas apenas aquela ação que se traduz de forma concreta 
em atravessar mares ou ir a lugares distantes.

Porém, no sentido atual e próprio do termo missão, não há ar-
gumentos contrários em afirmar Lutero como um missionário e sua 
obra como sendo essencialmente missionária. Mesmo assim, há 
uma concordância que é em seus comentários e sermões que po-
demos obter uma ideia bem mais precisa sobre seu pensamento 
missionário (ÖBERG, 2007), tanto no conceito de missão como ati-
vidade global da igreja, bem como em termos de evangelização.4

Lutero e suas faces na avaliação de luteranos e 
não-luteranos

Nesse sentido, Lutero pode ser visto com toda a segurança 
com um missionário e cuja voz deve ser amplificada para os nos-
sos tempos. Lutero é desenhado pelos luteranos do século XVI 
como aquele que, pela graça de Deus, recuperou a proclamação 
do Evangelho do Senhor Jesus, que por vários séculos foi abusa-
do e negado às pessoas (KITTELSON, 2003), na medida que se 
impunha sobre as pessoas a necessidade de uma performance 
que as tornasse dignas de receber o veredicto do perdão. Lutero 
investiu nos estudos na palavra e inverteu essa lógica, baseado 

4 Missão é entendida de forma geral como sendo a atividade geral 
de Deus no mundo e quando o termo envolve a igreja, ela é entendida 
como a sua ação global em pregar, administrar os sacramentos, nutrir, 
testemunhar, promover a comunhão e o serviço. Já evangelização, é vista 
como tarefa específica de despertar ou reanimar a fé no Salvador Jesus 
onde ela não existe. Evangelizar é chamar pessoas ao arrependimento e 
anunciar-lhes o perdão dos pecados em Jesus Cristo. Assim, missão não 
pode ser identificada com evangelização, porém, é decisivo e fundamen-
tal afirmar que a evangelização é uma dimensão decisiva e essencial da 
missão e da igreja. Alguns preferem falar em missão interna e missão 
externa, o que também é relevante.
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especialmente em textos como de Romanos 1.17, “o justo viverá 
por fé”. Primeiro vem o veredicto: inocente diante de Deus por 
causa de Jesus Cristo, depois a performance humana através de 
obras que o próximo necessita.

Ainda no tempo da Reforma, Lutero foi tanto “divinizado” 
como “satanizado”. Por um lado, professores como Ulrico Zwin-
glio (1484-1531), que por sinal entrou em conflito teológico com 
Lutero cinco anos mais tarde, considerou Lutero como sendo 
um profeta escatológico que estava proclamando a palavra do 
Senhor, assim como Elias. Artistas da época o retrataram como 
um santo, com uma auréola e uma pomba sobre sua cabeça. Hu-
manistas o retratavam como sendo o “semideus” Hércules. Seus 
estudantes o viam como o anjo de Apocalipse 14.6, que estava 
trazendo o evangelho eterno à terra (KOLB, 2003).

Mas havia também os oponentes e que faziam a sua avaliação de 
Lutero. Em 1529, Johannes Cochlaeus publicou um panfleto contra 
o Reformador, em que ele é retratado como tendo sete cabeças. 
Uma cabeça de monge, médico, turco, entusiasta, pregador, visita-
dor, e um homem selvagem. Há quem considere essa publicação 
de Cochlaeus “como uma possível referência bíblica ao dragão 
com as sete cabeças, um símbolo para o mal e que retrataria todas 
as inconsistências do reformador” (HILLERBRAND, 2003, p.229). 

Segundo avaliação de Gassmann (2003), Lutero nesse caso foi 
condenado como filho de Satã e um anticristo. Ele foi acusado 
de ser o “destruidor da unidade da igreja latina, um herético que 
traiu a fé verdadeira e um doente moral e psicológico” (GASS-
MANN, 2003, p. 299). Ao falar de Lutero, o Catolicismo Romano 
entendia que “não foi o Espírito Santo, mas Satanás, um espírito 
maligno certamente, que falou e escreveu desse monge nos últi-
mos dez anos” (KOLB, 2003, p.214). 

Na visão Reformada, Lutero foi percebido de uma forma mais 
ambivalente. João Calvino, por exemplo, expressou sua gratidão 
ao reformador de Wittenberg por toda a sua obra. Porém, seus 
discípulos, por dificuldades na harmonização teológica de artigos 
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doutrinários como a dos Sacramentos e da Predestinação, foram 
forçados a se posicionar de forma crítica, ainda que em tom de 
reconhecimento (KOLB, 2003).

Para os teólogos da Ortodoxia Luterana do século XVII, o valor 
da obra do Reformador estava no ensino do verdadeiro sistema 
doutrinário do cristianismo. Para o Pietismo foi um grande ho-
mem piedoso e de fé, enquanto os racionalistas do século XVIII o 
saudaram por ter libertado o intelecto humano das superstições 
medievais. Já os pensadores mais românticos do século XIX o 
exaltavam como sendo um robusto germânico que libertou a Ale-
manha da tirania papista. Em tempos mais modernos Lutero tem 
sido celebrado como existencialista e até alistado no suporte ao 
regime nacional socialista de Adolf Hitler e suas ações antisse-
míticas. Lutero também foi colocado ao lado de Albert Einstein, 
como um dos grandes intelectos na história do mundo ocidental 
(KITTELSON, 2003).

E hoje? Como podemos ouvir a voz de Lutero com lentes mis-
sionárias e em que sentido ele pode fornecer à reflexão teológica 
da missão subsídios relevantes? Sem “divinizar” a Lutero, preten-
demos abordar um dos aspectos de sua teologia que julgamos 
relevante e fundamental na discussão teológica sobre a missão 
no século XXI.

Lutero e seus escritos
Em primeiro lugar é preciso dizer que Lutero foi um teólogo 

preocupado em fomentar sua teologia a partir de uma fonte se-
gura e com princípios que não anulem a glória de Deus, mani-
festada de forma particular em Jesus Cristo. Mas ele não foi só 
um teólogo. Lutero foi um pastor, professor, profeta, conselhei-
ro, marido, pai. No meio dessas vocações Lutero tinha um dom 
especial em trabalhar e escrever intensamente. Só que tem um 
detalhe e o qual não pode ser desconsiderado. Seus escritos são 
em sua maioria ocasionais, ou seja, eles foram produzidos em cir-
cunstâncias particulares que devem ser lembrados e acatados na 
pesquisa dos seus escritos (NESTIGEN, 2003).
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Outra coisa importante e em conexão com o ponto abordado 
acima, é de que Lutero não sistematizou seus escritos. Ele nem 
sempre desenvolveu sua teologia em tratados concisos e arran-
jados de forma lógica (WRIEDT, 2003). Isto pode ser encarado 
como sendo um empecilho ou problema, mas também pode ser 
visto como algo favorável, uma vez que sua teologia brotava de 
situações concretas que demandavam uma reflexão teológica 
provida de conexão entre a “teoria e a prática”. Já vimos acima 
que Lutero pode ser visto como um missionário e que sua teolo-
gia era feita sobre uma base segura e contextual. Agora, vamos 
olhar para ele como teólogo.

Lutero como teólogo
Existem pelo menos dois aspectos que merecem ser considera-

dos ao se falar de Martinho Lutero como teólogo. O primeiro é a 
sua autodesignação. De acordo com Wriedt (2003), Lutero se au-
todesignou de diferentes formas ao longo do tempo, mas o ponto 
de convergência dessa descrição desemboca no fato dele ter sido 
um intérprete da Escritura Sagrada, bem como um pregador da 
promessa de reconciliação proveniente de Deus e a redenção da 
humanidade através de Jesus Cristo. No entendimento de Lutero, 
essa missão está enraizada no batismo e confere a cada indivíduo a 
participação no sacerdócio comum de todos os batizados. 

Nesse sentido, é possível identificar um fundamento bem se-
guro e sólido sobre o qual a teologia luterana busca validar a voz 
de Lutero para o presente século e que é palavra de Deus.

O segundo ponto que precisa ser respeitado ao se abordar Lu-
tero é a sua proposta de desenvolver sua teologia a partir desta pa-
lavra de Deus. Um deles, segundo exposto no Prefácio do comen-
tário aos Gálatas, é o princípio das duas justiças (LUTERO, 2008). É 
nesse aspecto que a contribuição da teologia luterana pode e deve 
aumentar a voz de Lutero para que possa fazer eco no Cristianismo 
contemporâneo e fomentar reflexões teológicas sobre a missão, 
não perdendo de vista o aspecto concreto da missão a partir de 
fundamentos ou pressupostos teológicos que inspirem solidez e 
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segurança. “Esta é a nossa teologia pela qual ensinamos que se 
devem distinguir, cuidadosamente, estas duas justiças, a ativa e a 
passiva, a fim de que não sejam confundidas conduta e fé, obras e 
graça, política e religião” (LUTERO, 2008, p.32).

As duas justiças e a bi dimensionalidade
Do que se tratam essas duas justiças e quais podem ser algu-

mas de suas implicações no campo da teologia e da prática da 
missão? Para responder a esses questionamentos iniciais, faço ou-
tras duas perguntas para tentar, paradoxalmente, elucidar o cerne 
da reflexão e na qual Lutero pode ser ouvido. Se é Deus que rea-
liza a obra de justificação através da obra de Jesus, o que resta a 
fazer? Como organizar esse pensamento de forma bíblica, lógica 
e coerente?

Como já foi visto em outras ocasiões, a Teologia Luterana tem 
orientado sua hermenêutica no princípio da distinção, mas não se-
paração, da Lei e do Evangelho. A ideia é colocar em destaque e 
no seu devido lugar “as duas” palavras de Deus e que mostram o 
seu agir para com as pessoas. Por um lado, palavras de condena-
ção, julgamento e juízo sobre o homem pecador. Por outro lado, as 
boas novas do evangelho de Jesus Cristo, o Justo e o justificador 
desse ser humano pecador (Romanos 3.21-31). Esse tipo de abor-
dagem pode não resolver tudo, mas ajuda a compreender melhor 
os textos bíblicos e sua posterior aplicação na vida das pessoas.

Uma ideia correspondente a essa consideração da dinâmica da 
Lei e do Evangelho, é a observação da justiça de fora, aquela que 
recebo passivamente de Deus, através de Jesus Cristo e a justiça 
das minhas obras, aquela que pratico na minha vida diária e na vida 
da igreja. Resumidamente, a justiça passiva e a justiça ativa. Essa 
ideia pode nos ajudar a responder às perguntas feitas acima: Se a 
missão emana de Deus, até onde vai a responsabilidade humana 
no projeto missionário da Igreja? A proposta é usar os conceitos 
da justiça passiva e da justiça ativa, encaixando-os na dimensão 
missionária da igreja e assim provendo, no nosso julgamento, uma 
contribuição profunda e sólida na discussão teológica da missão.
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O que é Justiça Passiva e o que é Justiça Ativa? 
De forma bem resumida, justiça passiva é aquela que somos 

feitos no que realmente somos. Deus nos dá gratuitamente uma 
identidade. Essa é a justiça pela qual não precisamos fazer nada, 
senão crer em Jesus Cristo. A propósito, para não confundir, a 
própria fé é um dom de Deus e não há créditos humanos envol-
vidos (Efésios 2.8-9). Somos feitos “novos” em Cristo Jesus, pelo 
Batismo ou pela pregação do Evangelho e dessa identidade, por 
sua vez, procede o nosso caráter. Este, por sua vez, orienta nossas 
ações e decisões. Essa é a força ativa, ou a justiça ativa e pela qual 
somos responsáveis, resguardando bem o ponto de que de Deus 
procede “tanto o querer como o realizar” (Filipenses 2.13).

Ampliando um pouco mais esse pensamento para compreen-
dê-lo melhor. O princípio é ver a vida do cristão em duas dimen-
sões. Diante de Deus e diante do mundo. Ou então, no modelo 
das duas justiças: justiça diante de Deus e justiça diante dos 
homens. Ou ainda, estar correto diante de Deus e viver corre-
tamente diante dos homens. O ponto é que vivemos, simulta-
neamente, com responsabilidades a serem cumpridas diante de 
Deus e diante das outras criaturas de Deus. Nesses dois mundos 
há exigências a serem preenchidas para se estar na correta rela-
ção. Diante de Deus a obra de Cristo na cruz e os seus méritos 
que recebemos pela fé, preenchem plenamente as exigências 
diante Dele. Ou seja, não há nada a fazer. Agora, diante das 
pessoas, por sua vez, vivemos com a responsabilidade de amar 
e cuidar, de pedir perdão e perdoar, de refletir a prática missio-
nária teologicamente, ou seja, há algo a fazer e movidos por 
Jesus, podemos efetuar algo.

Justiça Passiva – Nada a fazer
Para esclarecer isso de forma inequívoca, vou recorrer a um 

exemplo de Martinho Lutero a fim de ilustrar essa justiça em que 
não há nada a fazer:
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“Assim como a própria terra não produz a chuva e nem 
pode adquiri-la por alguma obra sua, por cultura ou por 
forças próprias, mas, tão somente, a recebe por um dom 
celeste do alto, assim, sem a nossa obra e mérito, a jus-
tiça celeste nos é dada como um dom divino. Pois, tanto 
quanto a terra árida é capaz [nada, diga-se de passagem], 
de efetuar, por si mesma, a obtenção de uma rica e fe-
licíssima chuva, tanto também nós, homens, por nossas 
forças e obras, somos capazes de conseguir aquela justiça 
divina, celeste e eterna, que obtemos, apenas, pela im-
putação gratuita e pelo indizível dom de Deus” (LUTERO, 
2008, p. 31)

Nesse sentido e como pôde ser visto, não há nada, abso-
lutamente nada que se possa fazer para obter essa justiça [fé, 
perdão, vida, cuidado e salvação], apenas crer em Cristo Jesus, 
Senhor e Salvador. Como foi visto acima, Deus nos declara jus-
tos através de Jesus e assim como aconteceu com Abraão, nada 
do que é feito por nós, conta, a não ser a justiça de Cristo, o 
Justo e o Justificador.

Justiça Ativa – Tudo a fazer
Agora, usando mais uma vez Lutero, vou tentar ilustrar o que é 

a justiça ativa e o que é preciso fazer:

Quando tenho essa justiça em mim, desço do céu como 
a chuva que fecunda a terra, isto é, avanço para dentro 
de um outro reino e faço boas obras onde houver opor-
tunidade. Se sou ministro da Palavra, prego, consolo os 
fracos, administro os sacramentos. Se sou pai de família, 
governo o lar, a família e educo os filhos na piedade e na 
honestidade. Se sou magistrado, exerço o ofício confiado 
a mim da parte de Deus. Se sou servo, cuido fielmente 
das coisas de meu senhor. Enfim, todo aquele que sabe, 
com certeza, que Cristo é sua justiça, não apenas trabalha 
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em sua vocação corretamente e com alegria, mas, tam-
bém, se sujeita, por causa do amor, aos magistrados...
porque sabe que é da vontade de Deus e que lhe agrada 
tal obediência (LUTERO, 2008, p.35-36).

Juntando as peças e aplicando isso 
na missão da Igreja

A justiça diante de Deus é atividade exclusiva de Deus. Assim 
como ele cria a vida sem participação alguma de suas criaturas, 
assim continuamos completamente dependentes de todas as 
bênçãos. Diante de Deus somos apenas e tão somente recebe-
dores e passivamente ganhamos tudo de nosso Criador, inclusive 
as bênçãos espirituais. O cristão recebe gratuitamente e passiva-
mente pela fé os méritos da obra de Cristo na cruz e que o restau-
ram à comunhão com Deus Pai.

Por outro lado, e ao mesmo tempo, vivemos também diante 
do mundo. A justiça diante do mundo será preenchida quando 
Deus realizar as tarefas indicadas por Ele através de nós, para 
nosso bem e o da criação. Aqui o cristão já não será passivo, mas 
ativo instrumento de Deus. 

O grande desafio é manter a distinção entre a justiça diante de 
Deus, na qual o cristão não tem nada a contribuir ou ter alguma 
participação e a justiça diante dos homens, onde a responsabili-
dade é agir segundo a vontade de Deus revelada em sua Palavra 
e que visa o benefício de toda a sua criação.

Ao mesmo tempo em que é saudável manter essa distinção, 
não podemos deixar de lembrar a relação existente entre as 
duas justiças. A justiça da fé é relevante tanto para a realidade 
celestial, pois somos justos diante de Deus, como para a terrena, 
onde vamos exercitar as boas obras aconselhadas por Deus. Na 
missão isso significa: converter e manter alguém na fé, é obra 
exclusiva de Deus. O ser humano é completamente passivo. Fa-
zer, pensar e planejar a missão, é tarefa da igreja como insti-
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tuição e dos cristãos em particular. Nesse caso eles são ativos 
instrumentos na mão de Deus. 

O desafio é não reduzir a missão a uma das dimensões, como 
se ela pudesse ser pensada apenas em um dos polos: Deus faz 
tudo, por isso não precisamos nos preocupar com nada, ou, do 
outro lado do polo, são as nossas estratégias, o nosso poder de 
persuasão e as nossas capacidades que dão vida à missão.

Nesse sentido, estamos apresentando abaixo duas visões re-
ducionistas na missão da Igreja e que assim acabam se tornando 
dois perigos para a missão da igreja: ou não se faz “nada”, pois o 
sujeito da missão é de Deus, ou se pensa em fazer “tudo”, como 
se cada detalhe na missão repousasse sobre o empenho e a efi-
ciência humana. É por isso que afirmação acima não é sem pro-
pósito: uma das grandes contribuições da teologia luterana para 
a reflexão teológica contemporânea é propor um fundamento se-
guro, lógico e teológico, sobre o qual é possível transitar e deixar 
para Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem.

O reducionismo da dimensão Horizontal 
Um dos primeiros sinais do reducionismo horizontal aparece 

quando a prioridade no trabalho missionário da igreja é colocada 
na atividade humana, como se fossem os programas e esforços 
humanos que produziriam os resultados missionários e evangelís-
ticos. Em resumo, é como se alguém acreditasse que são nossas 
técnicas, nosso planejamento, nossos meios, nossa habilidade de 
persuasão, nossas boas intenções e nossas estratégias que fariam 
a diferença e a missão da Igreja andar. Esquece-se, sem querer, da 
ação do Espírito Santo através da Evangelho e reduz-se a missão 
numa atividade dependente da ação humana.

Nesse sentido, temos que de novo voltar à justificação pela fé 
como o princípio organizador da missão. A justificação por Cris-
to, através da fé, alarga o escopo da compreensão da missão, 
apontando para Deus como fonte geradora e iniciador da missão. 
Aqui, ainda vale lembrar que a justificação pela fé ajuda a focar na 
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ideia de que missão não é só expansão numérica da igreja através 
do seu crescimento visível. Missão também tem a ver em aplicar o 
gracioso perdão de Jesus àqueles que já são membros da igreja. 
O crescimento espiritual do povo de Deus também é igualmente 
importante para vislumbrar qualquer outro tipo de expansão. 

A justificação pela fé ajudar evitar o reducionismo horizontal, 
como se a expansão da igreja dependesse tão somente das reali-
zações humanas, promovendo a glória e a honra a Cristo, o Salva-
dor da humanidade e ao Espírito Santo, aquele que convence o 
mundo do pecado, da justiça e do juízo (João 16.8-11).

O reducionismo da dimensão vertical
Assim como está errado acreditar que o sucesso da obra mis-

sionária está na força das estratégias e planejamentos humanos, 
também é equivocado pensar que a prática da missão se limita 
somente à ação de Deus independente da atividade humana e que 
compreende o planejamento, estratégias, programação e que po-
dem usar inclusive recursos de outras áreas, como da sociologia, 
antropologia cultural e teorias da comunicação e organização. 

Nesse sentido, há perigos que devem ser evitados na obra mis-
sionária da igreja e que podem acontecer quando se acha que 
Deus faz tudo na missão, ou que são as pessoas que fazem tudo. 
Nem um, nem outro. Por isso, é preciso evitar os reducionismos 
e que na prática podem ser os dois vistos acima, o reducionismo 
horizontal e o reducionismo vertical.

Consideração final
Como foi visto ao longo deste ensaio, uma das grandes contri-

buições da teologia luterana para a reflexão teológica da missão, 
reside na compreensão da “justiça passiva” e da “justiça ativa”, 
no modo de fazer teologia e que foi esboçada por Martinho Lute-
ro em seu Prefácio no Comentário aos Gálatas. 

É preciso reiterar que nessa bi dimensionalidade, o trabalho do 
Espírito Santo na dimensão vertical é primário. Ou seja, é Ele que 
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converte, é Ele que cria e sustenta a fé. Nossas ações, ou nosso 
“querer e realizar”, que são efetuados na dimensão horizontal, 
são secundários, embora necessários para introduzir a Palavra do 
Evangelho dentro do contexto nos quais os descrentes a ouvirão 
e pelo qual o Espírito Santo operará a fé. Neste sentido, a di-
mensão vertical – os divinos meios da graça – é essencial. Mas a 
dimensão horizontal – o uso de métodos de missão e estratégias 
guiadas por uma compreensão da cultura, reflexão teológica so-
bre a missão, comunicação e relacionamentos humanos – é tam-
bém valioso como auxílio instrumental. 
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A Teologia de Lutero como 
Base para a Missiologia do 
Século XXI
Robert Kolb1

Resumo:
Lutero procurou levar seu entendimento da mensagem bíblica 

ao contexto em que ele viveu, de uma forma que fosse relevante 
para as pessoas. Embora não tenha escrito um tratado sobre Mis-
siologia em si, sua experiência e tentativas fornecem aos teólo-
gos atuais importantes subsídios para a proclamação da Palavra. 
Lutero entendia que a proclamação do Evangelho deva começar 
com o testemunho de um Deus Criador que é pessoal, e isso é 
especialmente relevante nos dias de hoje, em que o conceito de 
alguém Absoluto e Último tem sido deteriorado. Para que isso 
seja, de fato, relevante, Lutero dizia que é preciso entender pro-
fundamente quem é o ser humano ao qual se proclama a Palavra 
de Deus, e a ele (ao ser humano) testemunhar que Deus recria a 
nossa realidade e nos traz de volta para sua comunidade, colo-
cando-nos em relacionamento consigo mesmo e com outras cria-
turas. Ao contrário do que se pensa às vezes, não é preciso espe-
rar que as pessoas sintam o peso e a vergonha de seus pecados 
para apresentá-las a salvação em Jesus. Conversas sobre os males 

1 O Dr. Robert Kolb é um dos editores da Lutheran Mission Mattes e 
professor de Missões e de Teologia Sistemática emérito do Concordia 
Seminary, Saint Louis.
O texto original pode ser encontrado em KOLB, Robert. Luther‘s Theol-
ogy as a Foundation for Twenty-First Century Missiology. Missio Apos-
tolica. Saint Louis, Volume XIX, No. 2 (Issue 38), p. 94-100, Janeiro 2011. 
Tradução de Alexandre Vieira.
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que afligem as pessoas podem servir de oportunidades para que 
o Evangelho de um Deus que se importa seja testemunhado.

Palavras chave: Pessoa de Deus. Criatura humana. Confiança. 
Recriação.

Abstract:
Luther sought to bring his understanding of the biblical mes-

sage to the context in which he lived, in a way that was relevant 
to the people. Although he did not write a treatise on Missiology, 
his experiences and ideas provide our contemporary theologians 
with significant resources for the proclamation of the Word. Lu-
ther argued that the proclamation of the Gospel must begin with 
a witness to the person of God as Creator, and this is especially 
relevant in today’s world, when the concept of a person who is 
Absolute and Ultimate has deteriorated. For the proclamation to 
be relevant, Luther defended that we need to have a profound 
understanding of who the human creatures are, and witness to 
these creatures that God recreates our reality and brings us back 
to his community, establishing a relationship between us and him-
self and between us and other human creatures. Unlike what some 
might think, we do not need to wait until people feel the weight of 
their sins and become ashamed to present them the salvation in 
Jesus. The afflictions that people experience in this world provide 
us with plenty of opportunities to share with them the Gospel of 
a God who cares.

Key words: The Person of God. Human creature. Trust. Recre-
ation.

Embora luteranos desde Philip Nicolai até Georg Friedrich Vi-
cedom contribuíram significativamente para o pensamento mis-
sional da igreja, em tempos recentes missiólogos luteranos têm 
sido um tanto discretos na aplicação de ideias de Lutero aos desa-
fios de se traduzir o Evangelho de Jesus Cristo para a linguagem 
de culturas contemporâneas. O cristianismo ecumênico precisa 
da voz luterana na tarefa de proclamar a mensagem de Cristo nos 
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dias atuais. Este texto pretende delinear alguns dos possíveis ca-
minhos que missiólogos luteranos deveriam explorar na aplicação 
de nossa herança para a tarefa que está diante de nós.

Lutero se encontrava em um momento da história da igreja em 
que ele foi chamado para traduzir a mensagem bíblica de uma 
nova maneira para uma situação cultural que era diferente da lin-
guagem mediterrânea que dominava a mensagem bíblica (NES-
TINGEN, 2001, p. 440-452). Essa tarefa era muito importante para 
ele, pois ele estava convencido de que a proclamação daquela 
mensagem conduz pessoas à confiança em Cristo. As tentativas 
de Lutero de traduzir seu entendimento da mensagem bíblica 
para o contexto do centro e norte da Europa daquela época nos 
fornecem a matéria-prima para construir os elementos fundamen-
tais de uma Missiologia do século XXI.

A Pessoa do nosso Deus. Nos últimos cinquenta anos, cristãos 
norte-americanos têm experimentado a deterioração do entendi-
mento de que aquilo que é Absoluto e Último na realidade é uma 
pessoa, uma pessoa que cria. A proclamação do Evangelho deve 
começar com nosso testemunho da pessoalidade de Deus como 
Criador. O entendimento de realidade de Lutero é extremamen-
te pessoal. Aqueles que crescem em culturas cristãs presumem 
que a realidade Última e Absoluta é uma pessoa, mas hoje em 
dia, cada vez mais, as pessoas ao nosso redor pensam em termos 
de Último e Absoluto de outras formas: diversos centros e fontes 
semi-pessoais de poder e ordem para suas vidas, ou um espí-
rito único, último que irradia através daquilo que experimenta-
mos e percebemos, penetrando nosso ser quando não resistimos, 
ou talvez até mesmo quando resistimos. Outros atribuem todo o 
poder a agências humanas, frequentemente supra-pessoais, tais 
como raça, partido ou classe, mas geralmente para eles mesmos 
ou para outro indivíduo (KOLB, 2002, p. 24-36).

A partir da Escritura, Lutero sabia que Deus é pessoa, uma pes-
soa que assume uma forma pessoal quando fala, que através de 
seu falar cria uma comunidade, ou seja, relacionamentos entre 
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ele e suas criaturas, e relacionamentos entre umas criaturas e ou-
tras. Lutero definia realidade em termos daquilo que Deus diz. 
Lutero havia aprendido muito bem de seus professores ocamistas 
que enfatizavam que Deus detém poder total para ordenar e para 
preservar a ordem criada. Lutero colocava esse poder na boca de 
Deus. Ele criou os mundos pelo falar. Em uma aula sobre Gênesis 
1, Lutero afirmou:

As palavras “haja luz” são palavras de Deus ... isto quer dizer 
que elas são realidades. Pois Deus faz existir coisas que não exis-
tem. Ele não fala palavras gramaticais. Ele fala realidades verda-
deiras e essenciais. De acordo com isso, aquilo que entre nós soa 
como uma palavra é, com Deus, uma realidade (LUTHER, 1958–
1986, p. 1:21).

Quando o Criador disse, “Haja...”, algo aconteceu. Sua Pala-
vra formou a realidade de tudo o que experimentamos (LUTHER, 
1532, p. 12:32–33). Em 1535, Lutero chamou a atenção para as 
implicações desse modo de Deus operar para a restauração de 
pecadores à sua humanidade completa, centrada na fé nele. Pau-
lo já havia se referido aos comandos criativos de Deus em 2 Co-
ríntios 4.6, onde, segundo Lutero, o apóstolo estava refletindo a 
convicção bíblica de que Deus é Criador por natureza e de que 
ele cria através da Palavra quando converte o ímpio—“algo que 
também é realizado pela Palavra—como uma nova obra da cria-
ção” (LUTHER, 1535–1545, p. 1:16–17).

Por sua própria natureza, como Lutero a via revelada no sofri-
mento e morte de Cristo em favor de pecadores, Deus fala, cria, e 
depois disso ainda cuida e se preocupa profundamente com suas 
criaturas humanas. Esse Deus de conversa e comunidade veio 
pessoalmente como a Palavra que se fez carne para cuidar daque-
les que tinham falhado em viver de acordo com sua humanidade.

Muitos não querem que uma pessoa seja Deus. Eles querem ter 
o poder de manipular abstrações ou forças, ou já tiveram expe-
riências tão ruins com pessoas que já não podem imaginar qual-
quer ajuda verdadeira que venha de uma pessoa. Lutero nos mos-
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tra caminhos para transmitir nossa experiência com nosso Deus 
pessoal quando encarnamos e falamos sua Palavra e seu amor. 
Lutero diz que nós, como povo de Deus, somos os agentes—a 
língua e os lábios—através dos quais ele conversa com outros se-
res humanos. Ele disse para a congregação inteira de Wittenberg:

Tudo deve ser conduzido de tal forma que você reconheça o 
que Deus fez por você, e que você, consequentemente, conside-
re como sua prioridade máxima o proclamar disso publicamente e 
o chamar a todos para a luz para a qual você foi chamado. Onde 
você vir pessoas que não sabem disso, você deve instruí-las e 
também ensiná-las como você aprendeu, ou seja, como alguém 
é salvo e sai da escuridão e vai para a luz através da boa obra e 
poder de Deus (STOLLE, 2003, p. 20).

Lutero estava convencido de que Deus vem a outros através de 
nós, e nós somos um meio pelo qual sua Palavra poderosa alcan-
ça aqueles ao nosso redor.

O Que Significa Ser Humano. A antropologia de Lutero definia 
o significado de ser humano de maneira característica, em duas 
dimensões; e essas observações são muito importantes em qual-
quer cultura que busca determinar a dignidade e valor humanos 
à base do desempenho individual. A visão fortemente pessoal de 
Deus do reformador fez com que ele definisse humanidade, as-
sim como Jesus tinha feito, em termos de dois relacionamentos: 
com Deus, que reivindica nosso temor, amor e confiança—acima 
de qualquer criatura de Deus—centrais que orientam nossa vida, 
e com o nosso próximo, por quem estamos dispostos a nos sa-
crificar e doar, segundo o modelo que Deus nos mostra em sua 
encarnação, a fim de pôr em prática o seu amor nas vidas daque-
les que nos cercam (Mt 22.37-40). Ao proclamar, Lutero busca-
va derramar “justiça passiva”, a identidade de filhos que nos é 
dada por Deus, pois antes de mais nada é assim que Deus nos 
vê. Lutero também queria promover “justiça ativa”, o desempe-
nho daquilo que Deus espera de nós, que demonstra e traduz 
de forma concreta nossa identidade como filhos de Deus, tanto 
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no nosso louvor e testemunho dele quanto em nossos atos de 
amor por suas criaturas, humanas e todas as outras. Esta distin-
ção nos ajuda a entender a razão pela qual o agir moralmente 
não determina a pessoa que o nosso Criador faz de nós por seu 
amor puro e incondicional. Ela nos ajuda a libertar as pessoas de 
prisões criadas por elas mesmas quando se veem apenas em ter-
mos de sucessos em seus desempenhos pessoais. Através desse 
testemunho de uma vida em que se ouve as palavras do Senhor 
a respeito de como se aproveitar a vida ao máximo, o Espírito 
Santo nos usa para conduzir outros a confiar nele e seguir seu 
exemplo de demonstrar seu cuidado e preocupação com outros. 
Isto significa ajudar em suas necessidades mais simples e pesso-
ais, o que por sua vez significa buscar justiça e paz para os outros, 
respeitando ou restaurando sua integridade e dignidade, porque 
isto é o que Deus espera de um viver verdadeiramente humano.

Testemunhando Escatologicamente. Em vista disso, concentra-
mos nosso testemunho no relacionamento entre Deus e suas cria-
turas humanas a quem ele nos chama para testemunhar dentro do 
contexto escatológico que permeava o pensamento de Lutero. 
Este é um relacionamento que dura para sempre, e por isso ele 
tem algo a dizer sobre vida eterna. Como Ernest Becker disse 
algumas décadas atrás, a negação da morte que distorce nossa 
cultura não aboliu a morte: os pensamentos desagradáveis que 
tentamos suprimir obtêm sua vingança quando a morte finalmen-
te mostra os dentes bem diante de nosso nariz (BECKER, 1973). 
No entanto, na maior parte do tempo, para a maioria de nós, o 
céu pode esperar.

Para Lutero, escatologia não era simplesmente um conceito a 
respeito do fim da existência terrena que nós conhecemos. Ele 
sentia a presença de Deus no cotidiano, e ele reconhecia a am-
plitude e extensão do conceito bíblico de “shalom”, a ordem e 
a paz que Deus derrama por sua Palavra quando esta Palavra in-
tervém em vidas e em comunidades despedaçadas. Portanto, a 
grande urgência que exige que testemunhemos de Cristo é a ur-
gência de se trazer paz e alegria, o gosto do shalom de Deus, a 



30

no nosso louvor e testemunho dele quanto em nossos atos de 
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pessoas que se encontram em meio à labuta, à tribulação, e aos 
terrores do dia a dia.

Testemunhando com Lei e Evangelho. A distinção de Lutero 
entre lei e evangelho concretiza a observação de Jesus de que 
ele veio para chamar pecadores, não justos, porque são os do-
entes, não os que têm saúde, que precisam de médico (Mt 9.12-
13). Lutero descobriu logo cedo, ao preparar suas instruções para 
vida cristã, que pessoas que não reconhecem que são doentes 
normalmente não procuram cura (LUTHER, 1522, p. 14). A dis-
tinção de lei e evangelho estrutura esse diagnóstico de dilema e 
oferecimento da cura. Ela nos permite analisar e nos preparar de 
forma mais eficaz para nosso testemunho. Essa distinção é uma 
observação lógica que insiste que lei, no sentido técnico da pa-
lavra para Lutero, precisa vir antes do evangelho. Contudo, esta 
ordem no testemunho nem sempre é a mais indicada psicológica 
ou teologicamente, e a apresentação da Palavra de Deus àque-
les que estão fora da fé é algo mais complicado do que aquela 
simples distinção, mas é bom lembrar a regra geral. Na melhor 
das hipóteses, quando damos informações sobre Jesus a pessoas 
cujos falsos deuses ainda estão vivos para elas, o máximo que 
podemos esperar é incluir Jesus no panteão que elas criaram para 
si mesmas.

Acerca do mal, Lutero primeiramente diz que o coração do 
problema reside na falha humana que não coloca Deus no cen-
tro do nosso pensar e viver: não tememos, amamos, e confiamos 
em Deus acima de todas as coisas. Essas coisas ajudam a dar o 
devido foco no testemunho cristão, ao levar às pessoas de fora 
da fé o conhecimento de quem é seu Criador e Redentor. Lutero 
definiu humanidade em torno da confiança da criatura humana 
em alguém ou algo como a fonte absoluta e última de todo bem 
e o refúgio seguro em qualquer aflição (LC, Cr, 2-3). Esses obje-
tos de confiança funcionam como substitutos de Deus; são falsos 
deuses. De acordo com esta definição, todas as pessoas têm mais 
de um deus—ao longo do tempo, e na maior parte das vezes, 
simultaneamente. Todo pecador tem mais de um substituto para 
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seu Criador, já que nenhuma criatura individualmente pode servir 
como substituto suficiente de Deus. Somos todos politeístas.

Ainda assim, nos Artigos de Esmalcalde (III.i.3), Lutero afirma 
que as dúvidas com respeito a Deus e a negação de seu domínio 
que separa suas criaturas rebeldes de seu Criador não é algo que 
as pessoas conseguem sentir ou reorganizar a não ser pela “reve-
lação nas Escrituras”, ou seja, ouvindo ao próprio Deus. O peca-
dor consegue perceber a existência do mal, até mesmo dentro de 
si, mas não consegue compreender a origem do mal em sua inca-
pacidade de temer, amar, e confiar no Deus verdadeiro além do 
conhecimento superficial de Deus. Portanto, nosso testemunho 
àqueles que não conhecem a Deus deve começar pelo falar dele 
e seu cuidado para com eles, sem pressupor que eles tenham um 
completo entendimento de seu próprio dilema e da solução para 
sua situação difícil. Já que o viver separado de Cristo é uma vida 
copiada do enganador, o pai da mentira (Jo 8.44), não podemos 
nem mesmo supor que aqueles a quem estamos testemunhando 
consigam ser totalmente honestos consigo mesmos sobre os de-
feitos de suas próprias vidas nem sua própria responsabilidade na 
criação desses defeitos.

A segunda observação que Lutero oferece ao avaliarmos a ra-
zão de algumas pessoas desejarem vir para Cristo é o fato de que 
a sua situação difícil—aquilo que há de errado com a vida hu-
mana quando se está longe dele—tem uma grande quantidade 
de sintomas. Uma impressão popular, mas falsa, do diagnóstico 
de Lutero sobre a condição humana ecoa a observação de Me-
lanchton na Apologia da Confissão de Augsburgo: “a lei sempre 
acusa”. De fato, Lutero era sobrecarregado pela culpa enquanto 
ainda era um jovem monge, mas ele descreve o seu dilema de 
diversas formas. A visão dele sobre o que a lei faz àqueles que são 
de fora da fé está resumida nos Artigos de Esmalcalde (III.3.1–2), 
onde ele descreveu a lei como um “raio” que destrói pecadores 
evidentes e falsos santos, como um martelo que quebra a rocha 
da segurança humana em pedaços (citando Jr 23.29). A lei quebra 
e despedaça; ela terroriza e causa desespero. Lutero muitas vezes 
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ressalta que tanto as vítimas do mal quanto os causadores têm 
razões suficientes para buscar uma nova fonte de identidade, se-
gurança, e sentido, e é isto que faz com que as pessoas se abram 
para o nosso testemunho do amor de Deus em Cristo Jesus.

Isso quer dizer que as conversas sobre os males que afligem 
e oprimem nossos conhecidos não-cristãos podem nos ajudar a 
achar uma abertura para falar sobre o que Jesus significa para nós 
e assim apresentá-lo a eles. Não precisamos esperar até que eles 
se percebam culpados ou envergonhados para então abordá-los 
discretamente. Esses sentimentos raramente se mostram presen-
tes no pensamento humano, certamente não na sociedade nor-
te-americana dos nossos dias. Sentimentos de culpa condenam e 
ameaçam, e por isso é natural que pecadores atribuam a respon-
sabilidade por aquilo que está errado a alguém ou algo que não 
seja eles mesmos.

Os medos de doença e morte, perda de emprego e crise fi-
nanceira, tudo isso sacode os sistemas de segurança, os falsos 
deuses, das vidas das pessoas. Da mesma forma acontece com 
relacionamentos que oscilam e desabam; relacionamentos na fa-
mília, no trabalho, na comunidade. O mesmo ocorre com a perda 
da dignidade, do valor, e de atividades que são significativas para 
suas vidas. Qualquer uma dessas aflições e derrotas pode levar a 
pessoa a procurar por novas fontes de identidade, segurança, e 
sentido. Quando essas coisas se fazem presentes nas vidas das 
pessoas que nos cercam, se temos um relacionamento de con-
fiança com elas, elas naturalmente conversarão conosco sobre es-
sas coisas, e isto nos dará oportunidades de apresentá-las a Jesus 
Cristo como seu verdadeiro Senhor e Salvador.

Confiança como o Centro de nossa Humanidade. Poderíamos 
parafrasear a frase de Lutero “fonte de todo bem e refúgio em 
tempos de aflição” ao falar de Deus e seus substitutos como fon-
te(s) de nossa identidade, segurança, e sentido ou valor. Para nor-
te-americanos de nossa época, Erik Erikson conceitua nosso sen-
so de identidade de forma equivalente ao conceito de justiça de 
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Lutero: ser a pessoa certa, a pessoa que fomos criados para ser. 
Ele concentra essa identidade em nossa capacidade de confiar.2  
A necessidade de se ter alguma sensação de segurança ou pro-
teção no dia a dia é clara: as implicações fisiológicas e psicológi-
cas que decorrem da ausência dessa sensação são devastadoras, 
mortais. Senso de dignidade ou valor ou sentido na vida é funda-
mental para se “seguir em frente”; e como Deus nos criou para 
sermos criaturas históricas, “shalom” precisa ser encontrado ao 
nos movermos nos caminhos em que ele nos colocou. Desviar-se 
desses caminhos pode ser desastroso, fatal.

Confiança habilita os filhos de Deus a se moverem nos cami-
nhos dele. “Confiar” e “crer” não são palavras independentes de 
outras. Elas ganham sentido somente quando são conectadas a 
um objeto, e são palavras que sempre descrevem um relaciona-
mento quando o objeto é uma pessoa. Deus é um Deus de con-
versa e comunidade, e por isso o seu objetivo ao enviar Cristo ao 
mundo para salvar pecadores é a restauração da conversa para a 
qual ele nos projetou, conversa que devemos ter em comunhão 
com ele. O sistemático de Heidelberg Wilfried Härle, ao examinar 
os debates sobre justificação de Lutero de 1535, defende que a 
doutrina da justificação pela fé do reformador refletia o conceito 
do Antigo Testamento do que Deus e a criatura humana são, ou 
devem ser: centrada na “fidelidade comunitária” [הקדצ, Gemeins-
chaftstreue] (HÄRLE, 2004, p. 211-28). Portanto, levar o evange-
lho àqueles que estão fora dessa comunidade, que  estão vivendo 
sem essa fidelidade ao seu Criador, envolve a restauração daque-
la fidelidade comunitária.

Deus Restaura a Justiça da nossa Humanidade. Lutero acredi-
tava que Deus realizou a fabricação de toda realidade através de 
sua Palavra em Gênesis 1. Ele também acreditava que Deus recria 

2 Erik Erikson, Child and Society (New York: Norton, 1950), Insight 
and Responsibility (New York: Norton, 1964), esp. 81–107, Identity, 
Youth and Crisis (New York: Norton, 1968), esp. 91–141, Life History 
and the Historical Moment (New York: Norton, 1975).
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através de sua Palavra do evangelho que vem a nós de forma oral, 
escrita e sacramental. Ele entendia a justificação—palavra geral-
mente rotulada como a preferida de Lutero para descrever a ação 
graciosa de Deus em Cristo—como o levar a morte a pecadores 
através do sepultamento batismal no túmulo de Cristo e a ressur-
reição desses pecadores baseada e habilitada pela ressurreição 
de Cristo, o que leva os crentes a seguirem os passos dele (Rm 
6.3-11; Cl 2.11-15) (KOLB, 2011). A imagem de justificação por 
re-criação é somente uma entre tantas outras formas de Lutero 
descrever aquilo que Cristo fez por nós. Quando ele usava esta 
imagem, ele normalmente estava afirmando os fatos com respei-
to à realidade que Deus realiza através de sua palavra de perdão, 
a qual forma novas criaturas ao formar nova confiança. Quando 
o foco era a pessoa preocupada com os sinais de sua própria pe-
caminosidade, ele a livrava da culpa e vergonha ao falar da impu-
tação de Deus, escolhendo uma palavra relativamente rara a fim 
de enfatizar que Deus considera ou presta atenção naqueles que 
estão lutando contra o mal que está dentro de si mesmos como 
seu povo, santos em sua identidade porque Deus decide que é 
isso que eles são.

Não é ficção judicial, o julgamento de Deus cria a realidade. 
Lutero conseguia falar da reconciliação em Cristo para aqueles 
que achavam que tinham se desviado para longe do seu Deus. 
Ele conseguia retratar a ternura e o afeto do amor paternal para 
aqueles que se sentiam amedrontados e sozinhos, indignos de 
amor e não amados. Sua imaginação partia das descrições e me-
táforas bíblicas daquilo que Deus fez em Cristo Jesus para sua 
própria situação na Alemanha do período medieval. Ele nos serve 
de modelo de agilidade de articulação da promessa de Deus de 
nova vida em Cristo.

O Poder da Palavra de Deus. O entendimento luterano de 
meios da graça que contêm essa promessa não vê esses meios 
apenas como fontes de informação que direcionam nossa fé para 
o céu. Ele entendia que os meios da graça são ferramentas ou ins-
trumentos do Espírito Santo através dos quais Deus nos re-cria ao 
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refazer a confiança que direciona nossas vidas. Lutero acreditava 
fortemente que o evangelho fornece “os recursos e auxílios” (Rat 
und Hulf) para combatermos o pecado e vivermos a vida de con-
fiança em Deus através da Palavra em suas variadas formas (SA III-
.v). Lutero enfatizava que Deus é rico em sua graça e portanto nos 
oferece sua Palavra que restaura vidas de muitas formas, como o 
camponês disse ao sacerdote quando o sacerdote pensava que 
a absolvição era evangelho suficiente e por isso o camponês não 
precisava se preocupar em tomar a Santa Ceia—na Pequena Or-
dem de Confissão de Lutero (1529) (LUTHER, p. 53:118). Mas ele 
não tentava explicar detalhadamente como o Espírito Santo exer-
ce o poder de re-criar, pelas várias formas da Palavra, pecadores 
ao transformá-los em filhos que confiam em Deus. Por um lado, 
esse poder do evangelho se localiza no comprometimento, pro-
messa e garantia de Deus, de que ele será fiel, mesmo quando 
nós não somos—já que esta é a sua própria natureza: “pois não 
pode negar-se a si mesmo” (2 Tm 2.13). Ouvir alguém dizer que 
estará conosco para o que der e vier, não importa qual seja a 
situação, sempre é animador, embora às vezes seja difícil de acre-
ditar. Ouvir isso de Deus evoca, de fato, uma reação, às vezes de 
dúvida, mas às vezes de espanto, admiração, gratidão, e convic-
ção e dependência que definem confiança.

 Lutero percebeu que a vida vem pelo crer, e ele não definiu 
o crer como um mero reconhecimento de uma porção de fatos. 
Crer e confiar formam o coração e base do viver verdadeiramente 
humano para Lutero. Sendo assim, sua pregação e ensino visa-
vam tornar as pessoas sábias para o viver verdadeiramente hu-
mano—a vida salva, a vida que se tornou possível por causa da 
remoção de nossa pecaminosidade por Cristo. Ele pensava que 
esse viver traria maturidade às pessoas conforme elas praticam as 
atividades que Deus planejou para elas neste mundo.

***
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Embora Lutero não tenha estruturado uma teoria evangelísti-
ca, sua visão de interação humana nos faz lembrar de que nós 
levamos a Palavra de Deus como pessoas completas, não somen-
te com nossos pensamentos e ações “religiosos”. Confiança em 
Deus pode ser muito difícil psicologicamente para aqueles que 
encontram somente alguns, quando muito, seres humanos em 
quem podem confiar. Portanto, quando chegamos com a Palavra 
de Deus, é possível que tenhamos que esperar pacientemente 
para que um tanto de confiança surja na pessoa com quem es-
tamos dialogando para que ela possa ouvir o nosso testemunho.

 Estas certamente não são as únicas observações que Lu-
tero oferece àqueles que estão pensando na tarefa evangelística 
dos crentes do século vinte e um. Mas estes breves pensamentos 
podem servir para provocar nosso pensar quando respondemos 
ao chamado do Espírito Santo para dar testemunho do amor de 
Deus em Cristo e do poder re-criador de sua Palavra.
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O Mundo, os Batizados e a 
Missão de Deus
Robert Newton1 

Resumo
Muitos na Igreja Luterana – Sínodo de Missouri reconhecem que 

os Estados Unidos são um vasto “campo missionário”, tão exótico 
para nossas igrejas americanas como qualquer campo missionário 
no estrangeiro. Ao mesmo tempo seguimos primariamente pa-
drões de ministério do evangelho desenvolvidos em e para uma 
sociedade com forte presença da igreja antes que para o campo 
missionário. A fim de proclamar o evangelho fielmente em nosso 
contexto americano de hoje, precisamos abraçar o paradigma da 
missão de Deus. Isto requer primeiro que entendamos as diferen-
ças essenciais entre o mundo dominado pela igreja (cristandade 
ocidental) e o mundo não dominado pela igreja (campo missioná-
rio). Em segundo lugar, devemos considerar o paradigma missio-
nário de Deus como descrito no Novo Testamento e amplamente 
demonstrado nos campos missionários de nossos dias. 

Duas questões guiam esta consideração: (1) “As dinâmicas da 
extensão missionária apresentadas no Novo Testamento e regular-
mente encontradas em nossos campos missionários estrangeiros, 
são aplicáveis ao contexto missionário da América do século XXI? 
E (2) “Se são aplicáveis, como os aplicamos em nossas igrejas?”

1 O Dr. Robert Newton é o Presidente do Distrito California-Ne-
vada-Hawaii da Igreja Luterana—Sínodo de Missouri. Newton serviu 
como missionário evangelista nas Filipinas e como professor de Missão 
no Concordia Theological Seminary, Fort Wayne. 
O texto original pode ser encontrado em NEWTON, Robert. The World, 
the Baptized, and the Mission of God.  Lutheran Mission Matters. Saint 
Louis, Volume XXIV, No. 1 (Issue 47), p.257-272, Janeiro 2016. 
Tradução de Leandro Daniel Hübner.
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Palavras chave: Campo de missão. Cristandade ocidental. O 
paradigma de Deus.

Abstract
Many in the LCMS recognize that the United States is a vast 

“mission field” as exotic to our American churches as any mission 
field overseas. At the same time we primarily follow patterns of 
Gospel ministry developed in and for a highly churched society 
rather than the mission field. In order to proclaim the Gospel faith-
fully in our present American context we need to embrace God’s 
mission paradigm. That first requires that we understand the es-
sential differences between the church dominated world (Western 
Christendom) and the non-churched dominated world (mission 
field). Secondly, we must consider God’s missionary paradigm as 
described the New Testament and amply demonstrated in pre-
sent-day mission fields. Two questions guide this consideration: 
(1) “Are the dynamics of missionary outreach presented in the 
New Testament and regularly found on our foreign mission fields 
applicable for the missionary context of twenty-first-century Ame-
rica?” and (2) “If they are applicable, how do we employ them in 
our churches?”

Keywords: Mission Field. Western Christendom. God’s Mission 
Paradigm. 

Faz dois séculos que nós luteranos associamos missões mun-
diais a países e grupos distantes. Mais recentemente, no entanto, 
percebemos que a missão mundial é aqui e agora. A maioria de 
nossas congregações luteranas está plantada em comunidades 
com cada vez mais pessoas que tem pouco ou nenhuma afiliação 
com uma congregação cristã. Para todas as intenções e propósi-
tos, os Estados Unidos se tornaram um vasto “campo missioná-
rio”, tão exótico para nossas igrejas luteranas americanas como 
qualquer campo fora do país.

Mesmo percebendo que vivemos num campo missionário, 
nossos métodos para alcançar as milhões de pessoas não cris-
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tãs não são muito dirigidos à missão. Em vez disso, seguem um 
padrão de um ministério do evangelho desenvolvido em e para 
uma sociedade altamente cristianizada. Ministrar em um contexto 
cristianizado centraliza a proclamação do evangelho em nossas 
congregações locais, ao redor do altar e do púlpito, que assume 
corretamente o ministério de pastores ordenados. Nosso modelo 
baseado na igreja também assume que os não cristãos devem na-
turalmente aproximar-se de nossas congregações, onde vão ouvir 
o verdadeiro evangelho e ser salvos.

Nós luteranos concordamos que nosso Senhor não edificou 
sua iniciativa missionaria com a esperança de que as pessoas per-
didas possam rondar na escuridão do pecado até que tropecem 
em uma de suas igrejas. Antes, ensinamos que Jesus intencio-
nalmente deixou seu santuário celestial para em pessoa “buscar 
e salvar quem está perdido” (Lc 19.10 - NTLH). O paradigma da 
missão de Jesus, portanto, opera a partir do entendimento de 
que os não cristãos vão encontra-lo não por procurar e encontrar 
sua igreja, mas porque sua igreja – o povo batizado de Cristo – os 
busca e encontra.

Temos que abraçar o paradigma da missão de Deus a fim de 
proclamar o evangelho fielmente em nosso contexto americano 
de hoje. Para isso, primeiro precisamos entender as diferenças 
essenciais entre o mundo dominado pela igreja (cristandade oci-
dental) e o mundo não cristão (campo missionário). Em segundo 
lugar, temos que estudar os padrões de expansão missionaria no 
Novo Testamento, assim como os campos missionários de hoje.

O Novo Testamento coloca um fundamento missiológico sau-
dável sobre o qual podemos construir nosso pensamento missio-
nário atual. A atividade missionaria comum nos “campos estran-
geiros” de hoje também nos oferecem percepções valiosas para 
que consideremos ao desenvolver nossa aproximação missionária 
na América. No decorrer desta breve exploração, devemos fazer 
algumas perguntas: (1) As dinâmicas da abordagem missionária 
apresentadas no Novo Testamento e comumente encontradas 
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em nossos campos missionários estrangeiros, são aplicáveis hoje 
para os contextos missionários em que nos encontramos? E (2) se 
são aplicáveis, como então vamos utilizá-los aqui?

Mundo cristianizado e campo missionário
Em outro lugar escrevi sobre o trabalho missionário como sen-

do desenvolvido em três contextos: (1) pré-igreja, (2) igreja, e (3) 
pós-igreja.2 (O termo “igreja” nestes contextos não se refere à 
“Santa Igreja Cristã” que confessamos no Credo Apostólico, mas 
à presença e influência institucional de igrejas cristãs em uma de-
terminada sociedade ou comunidade). Geralmente associamos o 
ministério pré-igreja com o clássico trabalho missionário estran-
geiro, onde o evangelho é proclamado entre grupos de pessoas 
que ainda não são cristãs e onde as igrejas cristãs locais ainda 
não foram estabelecidas. Quando o evangelho produz frutos en-
tre estes povos, igrejas são plantadas e crescem tanto em tama-
nho como em influência na sociedade em geral. Com o tempo, as 
igrejas crescem de tal forma que o contexto ministerial muda de 
pré-igreja a igreja.

O ministério em um contexto de igreja acontece primariamen-
te dentro e procede das congregações locais. A sociedade em 
geral concede à igreja um significativo prestígio, posição e influ-
ência na comunidade, incluindo privilégios especiais. Assim, uma 
forte ponte cultural conecta a comunidade à igreja. Me lembro 
em minha infância que muitas lojas nas ruas principais de nossa 
pequena cidade tinham cartazes com avisos de “fechado” das 
12h às 15h na sexta-feira santa por respeito ao sofrimento e morte 
de Cristo. Um presépio também tinha um lugar de destaque na 
praça da cidade em cada Natal. Assim era a influência social das 
igrejas cristãs em Napa, Califórnia.

2 Robert D. Newton, “Missionary Churches: Navigating in a Post-
Church World” in The Lutheran Witness, 129, no.1 (January 1, 2010): 
6–11. “Facing Challenges of the Post-Christian World” in The Lutheran 
Layman (November–December 2013): 1–5.
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Assim como o crescimento da influência da igreja mostra a mu-
dança de um contexto de ministério sem igreja para um de igreja, a 
diminuição de tal influência mostra uma mudança de um contexto 
de igreja para um de pós-igreja.3 Quando a posição social e influ-
ência da igreja diminuem, nossa sociedade cada vez mais reflete as 
características culturais de um mundo pré-igreja. Nos vemos cada 
vez mais vivendo e servindo em um campo missionário pleno. 

O ministério do evangelho no contexto de igreja e em contex-
tos de campo missionário (pré e pós igreja) é o mesmo ministério 
da reconciliação por meio da proclamação de Cristo crucificado 
e ressuscitado dos mortos. Eles são diferentes, no entanto, em 
como os não cristãos encontram este ministério. O ministério 
do evangelho, dentro de um contexto de igreja, opera a partir 
do pressuposto de que a igreja está a cargo da arena na qual o 
evangelho é proclamado. Sua forte presença e importância na 
comunidade a constitui num lugar natural aonde ir para a comuni-
dade em geral. Assumindo que os não cristãos têm uma atração 
inata à igreja, os cristãos organizam a proclamação do evangelho 
quase exclusivamente dentro do ministério centralizado em con-
gregações de pastores ordenados. Os batizados veem seu papel 
primeiramente como apoiar o ministério do evangelho realizado 
pelo pastor. Este modelo e ministério é geralmente chamado de 
modelo de proclamação do evangelho de “atração”. 

Em contraste, um campo missionário é definido não pela pre-
sença forte de igrejas, mas pela sua ausência ou insignificância 

3 Os termos “pós-igreja” ou “pós-cristandade” não devem ser referi-
dos como sugerindo o desaparecimento da igreja de Cristo sobre a terra 
(Ap 5.10). Antes, se referem ao colapso do papel de influência da igreja 
institucional na sociedade – o papel sobre o qual nós cristãos ocidentais 
dependemos fortemente a fim de proclamar o evangelho. Além disso, o 
fenômeno pós-igreja é mais aparente entre os protestantes anglo-saxões 
e os católicos romanos. A cristandade, com suas raízes na igreja católica 
romana, continua a ter grande significância cultural e social na América 
Latina, incluindo igrejas latino-americanas aqui nos Estados Unidos.



44

na comunidade em geral. O evangelho é proclamado especifi-
camente em contexto em que a comunidade não cristã está no 
comando e não a igreja. Aqui o ministério de todos os batizados 
se torna central. O ministério se organiza com o foco naqueles 
fora da igreja (veja Atos 6.3-4). Os pastores e/ou missionários 
frequentam os lugares onde os não cristãos vivem e trabalham, 
proclamando o evangelho em e para o seu contexto. Eles tam-
bém enfatizam fortemente o equipar e apoiar os leigos a fazer o 
mesmo. Este modelo de ministério pode ser chamado de modelo 
móvel de proclamação do evangelho.

Proclamação do Evangelho no Novo Testamento
A congregação local, seja o templo em Jerusalém ou uma si-

nagoga comunitária, era um local estratégico para a proclamação 
no Novo Testamento. Nosso Senhor, no entanto, enfatizou atra-
vés de seu ensino e ação que seu ministério não deve ser centrali-
zado ou restrito a estes lugares. Jesus ensinava a palavra de Deus 
e curava pessoas enfermas muito mais em lugares públicos que 
em santuários. Ele revelou à mulher no poço, tanto por presença 
como por palavra que “chegará o tempo em que ninguém vai 
adorar a Deus nem neste monte nem em Jerusalém” (Jo 4.21). 
Mais tarde, em resposta ao pedido dos discípulos para que o Se-
nhor restaure o reino de Israel (com o templo de Jerusalém como 
seu centro), Jesus dirigiu a atenção deles para os confins do mun-
do. O altar e o púlpito do templo não servem mais como a atra-
ção ou o lugar “para vir” para as nações (At 1.8). O Senhor não 
conecta mais sua presença salvadora ao lugar (templo) ou oficio 
(sacerdócio levítico), mas a ele mesmo e à sua Palavra somente: 
“Jesus respondeu: Derrubem este Templo, e eu o construirei de 
novo em três dias! ... o templo do qual Jesus estava falando era o 
seu próprio corpo” (Jo 2.19,21) .

A mudança radical da habitação de Deus em um lugar fixo para 
sua habitação pessoal em Jesus de Nazaré foi o ponto central da 
pregação de Estevão em Atos 6 e 7. Os líderes judeus ligavam 
Deus e, portanto, sua salvação, ao seu púlpito e altar, o templo. Es-
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tevão, por outro lado, testificou da realidade de que Deus liga sua 
presença e obra de salvação (serviço divino) a Jesus somente. Je-
sus Cristo é o único lugar de habitação de Deus na terra e o “tem-
plo” onde ele proclama suas boas notícias. Estevão viu o Senhor 
Jesus sentado à direita de seu Pai. Daquele “lugar de autoridade”, 
Jesus preenche toda a criação e não pode ser amarrado a nenhum 
lugar particular na terra. Estevão enfatizou o fato de que Deus não 
pode (e não será) ser limitado a um templo feito por mãos huma-
nas e controlado pela vontade humana, mas encontra o seu povo 
onde e quando lhe agrade. Ele defendeu sua posição colocando a 
cronologia da grande historia do plano de salvação de Deus desde 
Abraão até Salomão. Os pontos essenciais incluíam:

• Deus apareceu ao nosso pai Abraão quando ele estava 
na terra dos caldeus. Notem a associação com a Babilônia, o 
arqui-inimigo responsável pela destruição do templo.

• Deus estava com José no Egito. Notem que Deus usou o 
Egito para salvar o mundo, inclusive os filhos de Israel, durante 
a fome mundial (Gn 41.57).

• Moisés adorou ao Senhor não no templo, mas no solo 
sagrado de uma montanha no deserto do Sinai. Ali Deus o 
comissionou para libertar seu povo da escravidão (Êx 3.1-12). 
Também foi ali que Deus comissionou Israel para que fossem 
seus sacerdotes às nações (Êx 19.1-7).

• Deus habitou entre os israelitas quando os guiou através 
do deserto por quarenta anos, encontrando com eles todos os 
dias na “tenda do testemunho”. Deus desenhou seu santuário 
para ser móvel, uma habitação portátil com a qual ele e seu 
povo viajaram e testemunharam entre as nações. 

É importante notar o fato de que durante aqueles quarenta anos 
de caminhada, Deus e seu grande nome (caráter) se tornaram co-
nhecidos entre as nações. O ponto chave para a essência de seu 
caráter foi o fato de que, em contraste com todas as outras nações 
e seus deuses, Yahweh habitava pessoalmente entre seu povo.
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A historia de um Deus bom e misericordioso habitando entre 
pessoas pecadoras foi sendo apresentada no palco central da his-
toria com o mundo observando. Este fato foi a base da súplica 
de Moisés para que Deus não destruísse os israelitas quando se 
rebelaram em Cades: “Mas Moisés respondeu ao SENHOR: Com 
o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios sou-
berem do que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos 
moradores desta terra. Estes já sabem que tu, ó SENHOR Deus, 
estás com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem 
para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa 
coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se ma-
tares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua 
fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto porque não 
pudeste leva-lo para a terra que prometeste dar a ele. Agora, 
Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que 
prometeste quando disseste: “Eu, o SENHOR, tenho paciência e 
muita compaixão; eu perdoo a maldade e o pecado, porém não 
trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o casti-
go dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os 
bisnetos e trinetos”.” (Nm 14.13-18).

As nações estavam obviamente falando entre elas sobre Yahweh 
e sua relação com (autoridade sobre) Israel. Pode ter sido algo 
como isto: “O Deus que habita entre os israelitas é todo-pode-
roso. Ele habita entre seu povo abençoando-o e protegendo-o. 
Nenhuma nação pode ficar em seu caminho ou ferir o seu povo”. 
Esta parecia ser a “conversa entre as nações”. O rumor chegou 
aos ouvidos de Raabe em Jericó muito antes de Israel chegar 
lá: “Soubemos que o SENHOR secou o mar Vermelho diante de 
vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, 
a leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Ogue, os reis dos 
amorreus, e destruíram os seus exércitos.” (Js 2.10). Ouvir a his-
toria dos feitos poderosos de Deus entre as nações por causa de 
seu povo levou Raabe crer que Deus (através de Israel) trataria 
gentilmente com ela e sua família: “Quando ouvimos essas coi-
sas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo 
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pessoas pecadoras foi sendo apresentada no palco central da his-
toria com o mundo observando. Este fato foi a base da súplica 
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por causa de vocês. O Deus de vocês, o SENHOR, é Deus lá em 
cima no céu e aqui em baixo na terra. Então agora jurem em nome 
do SENHOR e prometam que vão ser bons para a minha família 
porque eu também tratei vocês com bondade. Por isso peço que 
me deem um sinal que não deixe dúvida.” (Js 2.11-12).

Isto revela o fato de que Deus conecta seu poder salvador à 
sua Palavra, e sua Palavra vai para onde ele a envia – por meio 
das bocas de seu povo e também através das bocas daqueles que 
ainda não creem. A estratégia de missão deve sempre levar em 
conta o poder e a mobilidade da Palavra, agindo muito além dos 
altares e púlpitos de congregações locais e do ministério direto 
de pastores chamados. A proclamação do evangelho se desta-
cou proeminentemente no relato de Lucas da obra missionária no 
primeiro século. Depois da morte de Estevão, o Senhor espalhou 
sua Palavra entre as nações quando os cristãos perseguidos fugi-
ram de Jerusalém (At 8.1-4; 11.19-20). O Senhor Jesus estava em 
movimento, proclamando seu evangelho através dos batizados, 
assim como havia prometido.

No texto da grande comissão de Lucas 24.44-48, nosso Senhor 
prometeu enviar seu Espírito Santo a seus discípulos, equipando-
-lhes para participar com ele em sua missão. Seu dom do Espírito 
os equipou a ser suas testemunhas em todo o mundo. “Porém, 
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão po-
der e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Ju-
deia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra.” (At 1.8). 
Lucas relatou o movimento de Jesus e seu povo no mundo (At 
1.8) rastreando a doação do seu Espírito missionário a cada novo 
crente. Cada um dos seus passos ao longo do caminho – de Jeru-
salém a Judeia, depois Samaria e “aos confins da terra” – foi es-
pecificamente marcado pelo derramamento do seu Espírito Santo 
sobre os santos naqueles lugares (At 8.15-17; 10.44). A vinda do 
Espírito Santo aos gentios reunidos na casa de um centurião ro-
mano alertou especialmente aos cristãos judeus que Jesus não ia 
centralizar seu ministério em um determinado lugar ou entre certo 
grupo de pessoas. “E Pedro continuou: Quando comecei a falar, 
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o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no 
princípio” (At 11.15). Os gentios foram herdeiros completos da 
mesma “promessa” que receberam os primeiros discípulos, o que 
inclui participação total em proclamar o evangelho ao mundo. 

Nos versículos que seguem ao testemunho de Pedro sobre seu 
ministério entre os gentios, Lucas continua sua narrativa do mo-
vimento do evangelho aos “lugares mais distantes da terra”: “Os 
seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que ha-
via começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região 
da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia e anunciavam 
a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de 
Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram tam-
bém aos não judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito 
do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas 
pessoas creram e se converteram ao Senhor.” (At 11.19-21).

Não há indicação no relato de que este ministério da Palavra foi 
realizado por um seleto grupo de clérigos ou dos “ordenados”. 
Uma leitura cuidadosa de Atos 8.1b-4, do qual estes versículos em 
Atos 11 são uma continuação, deixa claro que aqueles que “pre-
gavam a Palavra” eram os homens e mulheres cristãos espalha-
dos pela perseguição (At 8.1b,3). Os leigos, diferentemente dos 
apóstolos (chamados ministros da Palavra), proclamavam o reino 
de Cristo às pessoas na Judeia, Samaria e outros lugares distantes. 

A participação na missão de Cristo era compartilhada por to-
dos os que eram batizados em Cristo. Pedro enfatizou isto na con-
clusão de seu sermão de Pentecostes quando proclamou: “Pois 
essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os 
que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso 
Deus, chamar.” (At 2.39). A “promessa” mencionada por Pedro 
era especificamente o dom do Espírito missionário de Cristo, que 
havia sido derramado sobre os discípulos no Pentecostes. (Veja 
também Lucas 24.49; Atos 1.4-8 e 2.33-35). O Espírito foi dado ao 
batizado não para fé pessoal neste caso, mas para seu empodera-
mento pessoal para ser testemunha de Jesus no mundo. 
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Proclamação do Evangelho em campos 
missionários estrangeiros

O livro de Atos conta a historia de um Senhor missionário, 
correndo pelo mundo com sua mensagem do evangelho quan-
do seus fiéis discípulos se fatigavam para manter o ritmo. Muitos 
de nós que servimos como missionários evangelistas em campos 
missionários estrangeiros, testemunhamos que o mesmo fenôme-
no acontecia. As historias a seguir relatam uma situação comum 
experimentada por muitos que proclamam o evangelho em con-
textos de pré-igreja, onde as congregações cristãs são poucas e 
distantes entre si. 

Quando a Palavra de Deus cresceu entre os Kankanaey na re-
gião montanhosa de Luzon Norte, Filipinas, chegou a hora de 
reposicionar minhas bases de operação da área medianamente 
cristianizada da região para uma vila localizada em um vale não 
tocado pelo evangelho. Como um agradecimento por me per-
mitir viver entre eles, eu preparei uma festa para todos na vila e 
dei a cada família uma cópia do evangelho de Marcos como uma 
recordação. O evangelho de Marcos foi o primeiro livro da Bíblia 
traduzido no idioma Kankanaey. Eu, junto com vários homens e 
mulheres fiéis das congregações da área das igrejas, trabalhamos 
por três anos, pregando e ensinando o evangelho publicamente e 
de casa em casa e de vila em vila. Nosso semear fiel do evangelho 
parecia produzir pouco fruto.

Certa manhã o chefe ancião da vila me visitou em meu peque-
no escritório e anunciou que sua família e também todas as outras 
famílias da vila desejavam ser batizados em Cristo. Devido à par-
ticipação irregular dos moradores da vila em nossos estudos bí-
blicos, manifestei certo ceticismo sobre a disposição deles. Falhei 
em levar em consideração o fato de que os moradores sempre 
conversavam uns com os outros sobre os fragmentos do evan-
gelho que eles conseguiam captar de nossas reuniões publicas. 
Também falhei em considerar que homens e mulheres de nossas 
igrejas estabelecidas sempre visitavam a vila quando eu não esta-
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va, ficando nas casas dos moradores para ensinar e discutir sobre 
a Palavra de Deus. Mais que tudo, falhei em considerar que o 
próprio Jesus estava ocupado trabalhando entre todos eles por 
meio de sua palavra escrita.

“Missionário”, respondeu o chefe ancião, “você se lembra que 
nos deu um livro, o evangelho de Marcos? Nossos filhos leram o 
livro para nós várias vezes e nós o discutimos entre nós. Ele diz 
em sua última página que se nós cremos em Jesus e somos bati-
zados, seremos salvos. Nós cremos que Jesus é nosso Salvador. 
Podemos ser batizados?”

A vila inteira foi batizada algumas semanas depois. A igreja 
luterana nascida aquele dia ainda permanece comprometida com 
a Palavra de Deus e a fé cristã. Jesus está pessoalmente presen-
te onde e quando seu evangelho é lido e onde seus batizados, 
cheios do Espírito Santo, falam. Ele proclamou salvação em uma 
vila longe do alcance de um púlpito ou da celebração do culto. 
A presença de Jesus muito além da congregação local, através 
do ministério de sua Palavra e seus batizados, continua sendo o 
elemento primário na contínua historia da missão de Deus para 
salvar o mundo.
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O Desafio de Ser Uma 
Igreja Confessional em 
Missão Hoje
Mário Rafael Yudi Fukue1

Resumo 
Esse ensaio é uma conferência proferida na 61a Convenção 

Nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em 2014. Nesse 
trabalho, o autor lida com as tensões e relações entre confes-
sionalismo e missão na contemporaneidade. O presente trabalho 
propõe a distinção correta de Lei e Evangelho como ponto de 
equilíbrio entre Confessinalidade e Missão. Conclui-se que esse 
procedimento e uma leitura histórica e canônica das Confissões 
podem fornecer diretrizes úteis na ação da Igreja Confessional 
nos desafios que o relativismo e a reificação impõem à Igreja.

Palavras-chave: Confessinalidade. Lei e Evangelho. Missão. 
Luteranismo.

Abstract 
This essay is a speech first delivered in the 61th National Con-

vention of the Lutheran Evangelical Church in Brazil (IELB) that 

1 O Rev. Mario Rafael Yudi Fukue é Capelão Universitário da ULBRA 
Canoas e professor de Teologia Prática no Seminário Concórdia de São 
Leopoldo.
Este estudo foi apresentado à 61ª Convenção Nacional da Igreja Evan-
gélica Luterana do Brasil (IELB), reunida em Aracruz – ES, em maio de 
2014. O Rev. Mário desenvolveu este tema a convite do então presidente 
da IELB, Rev. Egon Kopereck.    
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took place in 2014. This work deals with the relationship between 
Confessionalism and Mission and proposes to use Law and Gos-
pel distinction in order to establish a balanced view on the matter. 
The author proposes that this distinction and a historical and ca-
nonical reading and teaching of the Lutheran Confessions may be 
useful for the Church as she deals with the challenges that arise 
from nowadays relativism and reification.

Keywords: Confessionalism. Law and Gospel. Mission. Luthe-
ranism.

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.

E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça 
e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigê-
nito do Pai.

Confessionalidade e missão
Esse tema é riquíssimo e aponta para o cerne da ação da Igreja 

Luterana: a Integridade da Verdade (Confessionalidade) e a busca 
dos perdidos (Missão). Ser uma Igreja Confessional em Missão foi 
o desafio da Igreja Luterana desde os tempos de Lutero. 

Essa preocupação com a Integridade da verdade pode parecer 
uma obsessão luterana aos olhos de irmãos de outras denomina-
ções. Não poderia ser diferente, pois outras denominações, apesar 
de também se preocuparem com a Integridade da verdade, dedi-
caram muita energia em outros tipos de ações. A Igreja Reforma-
da, por exemplo, produziu grandes debates sobre visão política do 
mundo e sobre o modo de administrar a Igreja. A Igreja Romana 
dispendeu inúmeros recursos com sua preocupação com a tradição 
e o magistério da igreja. Os irmãos anglicanos, por seu turno, dedi-
caram atenção especial à liturgia da igreja. Essas são as “obsessões” 
de algumas confissões. A “obsessão” da Igreja Luterana sempre foi 
a verdade e a proclamação da verdade. Dessa forma, as Confissões 
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Luteranas são vistas como resposta da Igreja diante da heresia. “Elas 
não pretendem ser dogmáticas” (SEIBERT, 2000,  p. 12).

A Reforma Luterana pode ser interpretada como um movi-
mento que resgatou a verdade do evangelho em uma época que 
a revelatio evangelii estava sob perigo (WARTH, 1968, p. 153). 
Mesmo assim, o objetivo nunca foi iniciar uma nova confissão de 
fé, mas resgatar a verdade do puro evangelho e proclamá-la, pri-
meiro para a Reforma de toda a Igreja Cristã, e, por conseguinte, 
para a Salvação do mundo. Vemos que Integridade da Verdade e 
Missão estão presentes nas raízes da Igreja Luterana. 

É com essas lentes que devemos interpretar a Confessionalida-
de Luterana. Conhecer a verdade bíblica e defendê-la de heresias 
é o foco das Confissões Luteranas. Por isso, a Bíblia é claramente 
definida como o “princípio formal” da teologia luterana, ao mes-
mo tempo em que o evangelho é elencado como o “princípio 
material”. Isso significa que o conhecimento da verdade (revela-
do pela Bíblia com fonte de doutrina - princípio formal) fornece 
a base para a Missão (proclamação do “princípio material” - o 
evangelho). Sobre isso, Wohlrabe escreve2:

Integridade e Missão são o coração da própria essência lu-
terana. A fim de ser fiel ao nosso Senhor, Sua Palavra, às 
Confissões, tanto a Integridade como a Missão devem ser 
mantidos. Como muitos paradoxos na Teologia Luterana, 

2 No original em inglês: “[Integrity and Outreach] are at the heart of 
what being Lutheran is all about. To be true to our Lord, His Word, and 
our Confessions, both integrity and outreach must be maintained. Like 
many paradoxes in Lutheran theology, it is never a matter of either/
or, but always a matter of both/and. Integrity is the desire and intent to 
remain true to the teaching of God’s Word in both doctrine and practice. 
(There is a strong sense of stewardship of God’s mysteries as one seeks to 
hold and confess the faith once delivered to all the saints. Outreach is a 
desire and intent to share that treasure through confession, evangelism, 
missions and the formal recognition of the unity of faith wherever God 
the Holy Spirit has established it.” (WOHLRABE, 2002)
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isso não é uma disciplina de exclusão (ou/ou), mas sempre 
uma disciplina de inclusão (e/e). Integridade é o desejo e 
o intento de permanecer fiel ao ensino da Palavra de Deus 
em doutrina e prática. (...) Missão é um desejo e o intento 
de compartilhar esse tesouro através de confissão, evange-
lismo, missão e o reconhecimento formal da unidade da fé 
onde quer que o Deus Espírito Santo estabeleça essa uni-
dade. (WHOLRABE, 2002. Disponível em: http://www.con-
fessionallutherans.org/papers/johnw.html - tradução nossa)

Nesse sentido, as Confissões Luteranas buscam a preservação da 
Integridade da verdade a fim de proclamar a Salvação. Fazer Missão 
é proclamar a verdade que liberta e salva (João 8.38). É anunciar que 
“o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verda-
de, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai” (Jo 1.14).

Que belo texto de João, o apóstolo! Nele fica claro que o “ver-
bo” (logos) não está confinado no “mito” (mythos). Os antigos 
gregos acreditavam que o logos era uma força atemporal e cria-
dora presente apenas no Mundo Supernatural (que Platão chama 
de Mundo das Ideias). João revoluciona essa ideia e mostra que o 
logos  se fez carne, cheio de graça e verdade! Isso significa que o 
logos eterno, que é Deus e que estava com Deus (Jo 1.1), habitou 
entre nós, cheio de “graça e verdade” (Jo 1.14).  Graça e Verda-
de! Missão e Integridade! Eis aí a indicação de que essa tensão 
entre Missão e Verdade se resolve na encarnação do logos.

O Pai envia o Filho para encarnar graça e verdade em favor do 
mundo e o Espírito Santo procede do Pai e é enviado pelo Filho3   
para conceder fé e dons aos santos na continuação da encarnação 
da graça e verdade. Nesse sentido, a Igreja, quando proclama a 

3 Conforme Zwetsch, o Deus Triúno é o “enviado, mas simultanea-
mente, o conteúdo do envio e o que envia” (1996, p. 5). Nesse sentido, 
Missão deve ser vista como Missio Dei no genitivo atributivo, isto é, 
“Deus não se torna apenas o enviador, mas também o enviado” (VINCE-
DOM, 1996, p. 7-12).
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dade. (WHOLRABE, 2002. Disponível em: http://www.con-
fessionallutherans.org/papers/johnw.html - tradução nossa)

Nesse sentido, as Confissões Luteranas buscam a preservação da 
Integridade da verdade a fim de proclamar a Salvação. Fazer Missão 
é proclamar a verdade que liberta e salva (João 8.38). É anunciar que 
“o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verda-
de, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai” (Jo 1.14).

Que belo texto de João, o apóstolo! Nele fica claro que o “ver-
bo” (logos) não está confinado no “mito” (mythos). Os antigos 
gregos acreditavam que o logos era uma força atemporal e cria-
dora presente apenas no Mundo Supernatural (que Platão chama 
de Mundo das Ideias). João revoluciona essa ideia e mostra que o 
logos  se fez carne, cheio de graça e verdade! Isso significa que o 
logos eterno, que é Deus e que estava com Deus (Jo 1.1), habitou 
entre nós, cheio de “graça e verdade” (Jo 1.14).  Graça e Verda-
de! Missão e Integridade! Eis aí a indicação de que essa tensão 
entre Missão e Verdade se resolve na encarnação do logos.

O Pai envia o Filho para encarnar graça e verdade em favor do 
mundo e o Espírito Santo procede do Pai e é enviado pelo Filho3   
para conceder fé e dons aos santos na continuação da encarnação 
da graça e verdade. Nesse sentido, a Igreja, quando proclama a 

3 Conforme Zwetsch, o Deus Triúno é o “enviado, mas simultanea-
mente, o conteúdo do envio e o que envia” (1996, p. 5). Nesse sentido, 
Missão deve ser vista como Missio Dei no genitivo atributivo, isto é, 
“Deus não se torna apenas o enviador, mas também o enviado” (VINCE-
DOM, 1996, p. 7-12).
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Palavra, é a própria “encarnação” do logos e enche o mundo da 
“graça e verdade” de Cristo. Escreve Vicedom que “esse serviço 
da Igreja somente é possível porque ela mesma experimentou 
compaixão através da ação redentora do Filho de Deus” (VICE-
DOM, 1996, p. 107).

Confessionalidade e missão dependem da correta 
aplicação de Lei e Evangelho

O equilíbrio entre Confessionalidade e Missão depende da 
aplicação correta de Lei e Evangelho. Podemos retratar o rela-
cionamento desses quatro valores com um plano cartesiano com-
posto pelos eixos ‘Missão’ e ‘Confessionalidade’ sendo atravessa-
do por uma reta que representa o equilíbrio na aplicação de Lei 
e Evangelho:

De acordo com esse plano, o ponto de equilíbrio entre Missão 
(eixo horizontal) e Confessionalidade (eixo vertical) é o mesmo 
ponto de equilíbrio na reta Lei e Evangelho. O desafio de ser uma 
Igreja Confessional em Missão hoje é, na verdade, aplicar corre-
tamente Lei e Evangelho na proclamação do logos e da verdade 
em tempos pós-modernos. 
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Na reta “Lei-Evangelho”, o perigo reside em enfatizar apenas 
um dos extremos dessa reta. Podemos cair num reducionismo na 
Lei ou no reducionismo do evangelho, o que gera desequilíbrio 
nos eixos Missão e Confessionalidade.4

O reducionismo na Lei geralmente transforma a confessiona-
lidade em denominacionalismo, o que pode ser facilmente veri-
ficado quando a igreja confunde Missão com disseminação do 
luteranismo como cultura de fé, não como proclamação do evan-
gelho. Vemos, nesse caso, o nascimento de algo que podemos 
chamar de confessiolatria, que seria a exaltação legalista das 
Confissões. Idolatra-se a verdade em detrimento da graça. Es-
quece-se de que Cristo está cheio de ambos: “graça e verdade” 
(Jo 1.14). De graça! O logos está cheio da graça e veio ao mundo 
para “salvar o perdido” (Lc 19.20). 

Uma Igreja confessiólatra idolatra a verdade, as Confissões, a 
“orto-praxis” e aplica os “anátemas” das Confissões sem contex-
tualizá-los historicamente.  Certamente, o fervor dos gnésios lute-
ranos na época das diversas controvérsias teve seu valor à época e 
ainda o tem nos tempos atuais em situações específicas. Foi uma 
atitude necessária para consolidação da concórdia dos luteranos 
em torno das Confissões Luteranas. No entanto, ao lado do apego 
à verdade, existiu um intenso  apego à graça no labor pastoral. A 
Fórmula de Concórdia, por exemplo, nasceu de uma série de ser-
mões de Andrea, que buscavam a concórdia na graça e na verdade.

4 Sobre isso, Paulo Weirich escreve: “(...) é necessário admitir que a 
questão da confessionalidade em função da fidelidade ao evangelho é 
vital para a Igreja cristã. Verdade é que a discussão em torno da con-
fessionalidade pode se tornar um fim em si em alguns momentos. Mas 
onde essa discussão não acontece, o evangelho tende a ser sufocado 
por práticas, posturas e discursos que o anulam” (SEIBERT, 2000, p. 9).  
Poderíamos analisar, inclusive, o reducionismo de considerar penas o 
eixo Lei-Envagelho na teologia e prática. Mas, isso é material para dis-
cussões futuras. Para o presente trabalho, restringiremo-nos a estudar os 
reducionismos, um na Lei e o outro no Evangelho.
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No extremo oposto ao reducionismo na lei, temos o reducionis-
mo no evangelho que implica na relativização ou descarte das 
confissões, supostamente em prol de um fervor missionário. Ama-
ciam-se as fronteiras confessionais com o argumento de “errar pelo 
evangelho” e, nesse caso, comete-se o mesmo erro do reducionis-
mo na Lei, isto é, ver as Confissões como instrumento legalista.

Wohlrabe (2002) explica o surgimento desse reducionismo:5

A ênfase na Missão que sacrifica a Integridade está inti-
mamente ligada àqueles que invocam “Lei e Evangelho” 
como a mais importante ou única prerrogativa na teologia 
Luterana. Durante os anos 1960, isso foi chamado de Re-
ducionismo no Evangelho. Esse movimento originou-se 
na Universidade da Valparaiso, dentro do Sínodo de Mis-
souri, e foi ensinado por vários professores no Departa-
mento de Teologia Sistemática do Seminário Concórdia 
de Saint Louis, bem como em outros lugares. O Reducio-
nismo no Evangelho preparou o caminho para o uso do 
método histórico-crítico na interpretação da Bíblia. Essa 
visão falsamente identifica a Lei como a única coisa que 
somente condena, e o Evangelho como a única coisa que 
liberta. O Evangelho é enaltecido contra o restante das 
Escrituras. A Lei é vista como um “sub-evangelho”. O ter-
ceiro uso da Lei, uso da Lei como mapa e guia, como 
explicado no Artigo VI da Fórmula de Concórdia é conse-
quentemente descartado. (WHOLRABE, 2002. Disponível 
em: http://www.confessionallutherans.org/papers/johnw.
html - tradução nossa)

Dessa forma, ao invés da Bíblia ser a norma para a mensagem 
da Igreja, o evangelho se torna “a norma, e a Lei não mais pos-
sui autoridade normativa para a prática da Igreja” (WOHLRABE, 

5 
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MISSÃO

CONFESSIONALIDADE

EQUILÍBRIO
REDUCIONISMO

NA LEI

CONFESSIOLATRIA

REDUCIONISMO
NO EVANGELHO

CONFESSIOFOBIA

2002).6 De acordo com essa visão, o reducionismo no evangelho 
fornece uma “carta branca para liberdade moral e doutrinária”, o 
que acarreta em anarquia moral e doutrinária (WOHLRABE, 2002). 
No reducionismo no evangelho, as Confissões são vistas como 
entraves legalistas à Missão. Surge, dessa forma, a confessiofobia. 
Nesse caso, esquece-se de que Jesus é o logos encarnado cheio 
de graça e de verdade. O logos sem a verdade é mero mito.

Atualizando o plano cartesiano, veremos o seguinte quadro:

Erros na aplicação de Lei e Evangelho acarretaram erros da 
Igreja no desafio de ser uma Igreja confessional em Missão hoje. 

6 “Instead of Scripture being the norm for the church’s message, the 
Gospel alone becomes the norm, and the Law no longer has any norma-
tive authority for the church’s practice. There is no longer any authority 
for either codification or enforcement of doctrinal standards. According 
to this understanding, Gospel becomes “a carte blanche for moral and 
doctrinal freedom,” which ultimately leads to doctrinal and moral anar-
chy. All of this is well identified and documented in a new book written 
by Scott R. Murray and published by CPH, entitled Law, Life, and the 
Living God, which I strongly recommend to all of you” (Disponível em: 
http://www.confessionallutherans.org/papers/johnw.html - tradução 
nossa).
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Por essa razão, neste trabalho analisaremos os desafios da Igreja 
sob a perspectiva do equilíbrio entre Confessionalidade e Missão 
e, por conseguinte, na correta aplicação de Lei e Evangelho nes-
ses dois eixos.

Basicamente, o desafio da Igreja hoje é proclamar o logos da 
graça e da verdade de forma que anuncie Lei e Evangelho ao ser 
humano pós-moderno. Em nossa opinião, a Igreja necessita con-
centrar suas ações em cinco esferas da vida do ser pós-moderno: 

1- Valores do ser pós-moderno: “espírito da época” (Relati-
vismo) 

2- Como esse ser enxerga o próximo: “sujeito consumível” 
(Coisificação do sujeito),

3- O modo de vida do ser pós-moderno: “urbanismo” (Mas-
sificação e Individualismo),

4- A forma como o ser pós-moderno se relaciona (Redes 
Sociais Virtuais); e

5- Relação da Igreja Luterana com outras Confissões (Inter-
confessional) num mundo pós-moderno.

Valores do ser humano pós-moderno: do 
racionalismo ao relativismo

O Espírito de nossa época, apesar de controvérsias acadêmi-
cas, é aquilo que convencionou-se chamar de Pós-modernismo, 
período que teve início nos campos da sociologia e antropologia, 
com reflexos na arquitetura e arte.

Na sociologia e antropologia, havia a necessidade de se supe-
rar a “antropologia judicial” que estudava culturas humanas com 
olhar excessivamente ocidental, o que levava o antropólogo a jul-
gar inferiores todas as práticas culturais dissonantes da cultura 
ocidental. Na tentativa de superar esse olhar etnocêntrico, Levi 
Strauss propõs uma “antropologia interpretativa”, cujo escopo 
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deixa de ser o julgamento dos valores e práticas de uma cultura 
como “certo ou errado”, para apenas descrevê-la e interpretá-la.

Essa mudança desafiou o racionalismo absoluto modernista. 
A Modernidade havia construído orgulhosamente sua torre de 
Babel. O ser humano julgava ter atingido o status de ‘deus’. To-
dos falavam uma mesma linguagem, o racionalismo positivista. 
Um sentimento de otimismo permeava a atmosfera cultural do 
Ocidente. Acreditava-se que a humanidade poderia construir um 
“admirável mundo novo” com base na Razão. No entanto, a Ba-
bel caiu novamente. Dessa vez não foi Deus o responsável pela 
destruição da torre, mas o próprio ser humano. As duas Guer-
ras Mundiais, o fracasso retumbante do Comunismo e a infelici-
dade gerada pelo capitalismo neoliberal feriram mortalmente o 
Positivismo e a esperança da resolução de todos os problemas 
da humanidade com base na razão. O racionalismo, em cheque, 
foi liquidado com as mudanças na sociologia e antropologia que 
mostramos acima.

A partir daí, conforme afirma o filósofo pós-moderno Richard 
Rorty, “a verdade passa a ser fabricada e não descoberta.” Se 
antes todos falavam a linguagem racionalista, hoje ninguém se 
entende, pois o relativismo começou a ocupar o pedestal que 
uma vez sustentara o racionalismo.

O ataque ao racionalismo provocou estragos em todas as áre-
as. Desde a História à Teologia, todos os discursos universais ou 
absolutos são derrubados. Por exemplo, não é mais possível falar 
em “História”, mas em diversas versões de um mesmo fato. “Sim-
plificando ao extremo, pós-modernismo é a incredulidade contra 
as metanarrativas” (LYOTARD, 1984. p. 24).

Desafio para a Igreja
Consequentemente, todas as metanarrativas bíblicas são ques-

tionadas. Do Gênesis ao Apocalipse, a Pós-Modernidade vê ape-
nas versões de fatos ou crenças. O método exegético-hermenêuti-
co histórico-crítico tem origem nessa secularização. Martim Warth 
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diz que a teologia e a Igreja, quando adaptam a proclamação de 
Lei e Evangelho “kata sarx” (conforme a carne), tornam-se reféns 
deste “saeculum” (WARTH, 1968, p. 146). Dessa forma, “confor-
me a carne”, a própria teologia passa a questionar a existência do 
profeta Jonas e a própria ressurreição de Jesus.  

Infelizmente, no intuito de combater o relativismo reinante, 
parte da igreja responde inapropriadamente com valores próxi-
mos ao fundamentalismo religioso. Nesse caso, a Igreja idolatra 
seu símbolo doutrinário e faz uso legalista dele. É o reducionis-
mo na lei contaminando a igreja com confessiolatria. Nesse caso, 
a Igreja não sabe explicar a verdade, sabe apenas defendê-la 
agressivamente, esquecendo-se da perspectiva ecumênica e pas-
toral da Fórmula de Concórdia.  No campo da Teologia Sistemá-
tica, qualquer discussão sobre verdade doutrinária é vista como 
dogmatismo cego. 

Geralmente quando isso ocorre, a Igreja coisifica (reifica) o ser 
humano em mero adorador da “pura doutrina”.  Não se produz 
mais teologia, apenas se reproduz os discursos dos pais. É a teo-
logia underline, você apenas memoriza a resposta das questões, 
sem se interessar no processo de se chegar às respostas. Uma 
congregação com confessiolatria repete a Ordem de Culto II do-
mingo após domingo como um papagaio, julgando ser esse o 
sinal maior de confessionalidade. Além disso, muitos causam es-
cândalos públicos com seus ataques a pessoas de outras deno-
minações ou a pessoas da mesma denominação que agem ou 
pensam diferente. Parece existir uma obsessão em classificar o 
mundo entre “os que concordam comigo” e “os hereges”. Como 
afirma Jaroslav (1984, p. 65) “tradição é a fé viva dos mortos, 
tradicionalismo e´a fé morta dos vivos. E, eu acredito que deveria 
complementar: é o tradicionalismo que confere à tradição uma 
fama tão ruim”

Numa igreja assim, a diaconia e Missão de Deus são vistas 
como elementos supérfluos. Por exemplo, em 1651, a Faculdade 
de Teologia de Wittemberg julgava que era dever dos governan-
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tes propagar o evangelho (SCHERER, 1991, p. 54), e cabia a Igreja 
somente o zelo doutrinário.

Resposta da igreja confessional
Não se paga relativismo com fundamentalismo. Nosso desafio 

é manter o equilíbrio. Devemos e jamais poderemos abrir mão de 
pregar a verdade e afirmar nossas “metanarrativas”; no entanto, 
isso sempre será feito com amor e compaixão pelo mundo. A 
pregação do evangelho, destituída de qualquer traço relativista 
ou fundamentalista, é capaz de mostrar o porto seguro para o 
“sujeito pós-moderno” que anda perdido nas densas névoas do 
relativismo absoluto. Para o mundo pós-moderno, o evangelho 
não é somente uma questão de verdade, mas de graça, seguran-
ça e consolo.

Devemos lembrar de que as Confissões podem ser “procla-
mações de emancipação” quando a igreja se torna escrava do 
espírito da época (BRAATEN et JENSON, 2002, p. 70). O objetivo 
principal dos credos e confissões não é apenas garantir a “correta 
doutrina”, mas, antes, estabelecer normas corretas para a correta 
pregação do evangelho. “Via de regra, quando o Livro de Con-
córdia é estudado em igrejas, ele produz reavivamento verdadei-
ro” (SEIBERT, 2000, p. 12).

Esse avivamento seibertiano acontece a partir da combinação 
dois tipos de leitura, uma histórica e outra canônica, dos símbolos 
luteranos. Conforme Arand, 

“uma leitura histórica nos ajuda a apreciar a contribuição 
e confissão distintivas que cada texto faz dentro de seu 
contexto. Elas explicam com os luteranos talharam a con-
fissão de fé para variados públicos e necessidades. (...)  
Ignorar a leitura histórica em favor de uma leitura exclusi-
vamente canônica oferece o risco de se abstrair as Confis-
sões de seu contexto e, dessa forma, homogeneizar sua 
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fissão de fé para variados públicos e necessidades. (...)  
Ignorar a leitura histórica em favor de uma leitura exclusi-
vamente canônica oferece o risco de se abstrair as Confis-
sões de seu contexto e, dessa forma, homogeneizar sua 
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confissão teológica, fazendo-nos perder a própria dimen-
são humana da luta da igreja em confessar a fé. 

Por seu lado, uma leitura canônica ajuda-nos a valorizar 
as leituras eclesiásticas dos textos. Sem isso, os textos 
seriam apenas escritos históricos dentre outros escritos. 
Uma leitura canônica capacita-nos a ler esses textos com 
a premissa da consistência teológica; assim, nós não colo-
caremos esses escritos uns contras os outros como se eles 
contivessem posições teológicas contraditórias. A esse 
respeito, uma leitura canônica poderá colocar certos limi-
tes em qualquer leitura histórica que relativiza os variados 
escritos confessionais ao tratá-los em isolamento uns dos 
outros. (ARAND, 1995, posições 6145-6154 - edição kin-
dle - tradução própria)7 

7 No original: “A historical reading helps us to appreciate the distinc-
tive contribution and confession that each text makes within different 
settings. They model for us how Lutherans tailored the one confession 
of the faith for various audiences and needs. (...) To ignore the historical 
reading for an exclusively canonical reading runs the very real risk of 
abstracting the Confessions from their context and thus homogenizing 
their theological confession. We then lose the very real human dimen-
sion of the church’s struggle to confess the faith.
A canonical reading helps us to appreciate the churchly reading of the 
texts. Without it, these would be simply historical texts among other his-
torical texts. A canonical reading equips us to read these texts with the 
assumption of theological consistency; thus we do not pit them against 
one another as if they contained contradictory theological positions. In 
that regard, a canonical reading might place certain limits on any his-
torical reading that would relativize the various confessional writings by 
treating them in isolation from the others.
To ignore the historical reading for an exclusively canonical reading 
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Veith acredita que para vencer o relativismo dessa época, “os 
cristãos de cada corpo eclesiástico poderiam começar pelo retor-
no à sua própria herança doutrinária” (1999, p. 213). Luteranos, 
calvinistas e outras igrejas históricas têm confissões formais es-
critas daquilo que creem. Anglicanos e católicos têm tradições 
teológicas ricas e rigorosas. Ortodoxos enaltecem sua tradição 
litúrgica e confessam seu credo pela “lex orandi” especialmente. 
Esse retorno à herança doutrinária e/ou litúrgica de cada corpo 
eclesiástico poderia “recuperar a vitalidade e testificar o cerne 
da vontade bíblica, que se levantará como testemunho abrasador 
diante da cultura relativista” (VEITH, 1999, p. 123). 

Nesse sentido, proclamar o logos encarnado e manter a Inte-
gridade da verdade é fazer o mundo experimentar um novo Pen-
tecostes (VEITH, 1999, p. 14). O desafio da Igreja é, ao mesmo 
tempo, pregar a Lei que aponta a carência e a insegurança que o 
pós-modernismo criou e pregar o Evangelho que revela a verda-
de do logos que habitou entre nós.  

Como o ser humano pós-moderno enxerga a si 
mesmo e ao próximo: a coisificação do sujeito 
[reificação]

O Pós-Modernismo, além de ser um movimento de ruptura 
com o Modernismo, estabelece também uma relação de conti-
nuidade com este último, pois constrói sua visão de sujeito nos 
escombros da Babel moderna. 
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Ao longo das diversas épocas o sujeito (o ser humano) foi de-
finido de formas diversas. Antes da Era Medieval, o sujeito era 
essencialmente um sujeito familiar. O grupo familiar era a esfe-
ra mais importante de pertencimento que um individuo possuía. 
Isso é retratado nos nomes das pessoas: “Yosef Ben-Jesse” (José 
filho de Jesse). Com a Idade Média, o indivíduo deixa de ser “Su-
jeito Familiar” e passa a ser “Sujeito Jurídico”. A coisificação do 
ser humano é um processo que começa com a instituição do con-
ceito de súdito/cidadão (Yosef Ben-Jesse Schneider). Ao receber 
um nome e sobrenome, o cidadão responde juridicamente aos 
poderes de sua nação – assim surge o sujeito jurídico. 

Depois, o Estado moderno utiliza-se da medicina e da clínica 
como instrumento para a formação, primeiro, de uma reserva militar, 
e depois, para a constituição de uma força de trabalho adaptada às 
necessidades das indústrias que se desenvolviam naquele momen-
to (FOUCALUT, 1979, p. 84). Divide-se os cidadãos em “normais” 
(aptos para guerra e trabalho) e “anormais” (inaptos). É assim que 
o sujeito jurídico torna-se também sujeito clínico e sujeito produtivo 
(Yosef Ben-Jesse Schneider, RG 12.390.209-01). Além de se assu-
jeitar juridicamente, o indivíduo moderno assujeita-se socialmente 
para vir a fazer parte de uma máquina de guerra. É o nascimento da 
ideologia da produtividade8 (GREGOLIN, 2007, p. 75).

8 Mais tarde, o surgimento da urbanização (FOUCAULT, 1979, p. 85) 
gerou tensões políticas e econômicas que levaram o poder político a for-
mular estratégias para “esquadrinhar a população urbana, para lidar com 
os afrontamentos entre ricos e pobres, com as revoltas, saques, roubos, e, 
ainda, com o medo gerado pelo amontoamento da população e pelas ep-
idemias urbanas” (CAMPOS SILVA, 2005. p. 81).Assim é a coisificação 
do ser humano: um processo iniciado quando os homens se viram e 
agiram uns em relação aos outros, “não como aliados para ajudar, rivais 
para dominar, [...], mas como objetos para possuir” (CASTORIADIS, 
1982, p. 185). Essa coisificação tratou de substituir o “homem por um 
conjunto de traços parciais escolhidos arbitrariamente, em função de um 
sistema arbitrário de fins” econômicos e produtivos (CASTORIADIS, 
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Com o advento dos valores de mercado e sua divinização pelo 
mundo ocidental, o sujeito produtor também se torna sujeito 
consumidor (Nome, Sobrenome, RG, CPF, Cartão, endereço do 
facebook). Não basta produzir, é preciso consumir “para fazer a 
máquina da economia girar”. O mesmo sujeito que consome é, 
por seu turno, consumido pelo próprio mercado. Trabalhadores 
são descartados como meros objetos. O sujeito consumidor é 
também sujeito consumível. Completa-se, dessa forma, a coisi-
ficação do ser humano. O sujeito coisificado (reificado) não con-
segue mais reconhecer no próximo um ‘outro sujeito’, mas uma 
‘outra coisa’. Por essa razão, o mesmo trabalhador que é tratado 
como “coisa” também demite sua diarista como uma “coisa” - 
essa pode ser a raiz do relativismo que reina nos tempos pós-mo-
dernos. O sujeito, incapaz de se relacionar com outros sujeitos, 
volta-se para si mesmo à procura da verdade e de outros valores. 
Assim, cada pessoa é levada a formar sua própria verdade. 

A coisificação do ser humano tem levado o homem a relativizar 
tudo e a isolar-se no seu próprio mundo.  Cada indivíduo procla-
ma sua “própria verdade”, como se fosse possível individualizar 
todo e qualquer conceito. Esse relativismo é ainda mais intensi-
ficado em vista do bombardeio de informações que o homem 
urbano recebe (WEIDE, 2011, p. 40). Nos tempos cibernéticos, 
cada indivíduo faz o seu recorte de informações e tece a “sua 
verdade”.9

1982, p. 189). O ser humano é “transcrito” em dados estatísticos.Em 
termos lacanianos, o sujeito atinge o status de “significante total” pela 
objetivação, que produz um sujeito alvo de leitura e interpretação. No 
entanto, essa suposta leitura e interpretação são afetadas intensivamente 
por valores econômicos; em outras palavras, o sujeito é instituído em 
relação ao conceito de normalidade vigente. Nesse sentido, o conceito 
de normalidade não deixa se ser interpretação, por isso passível de ser 
afetado por leitura ideológica, o que indica que o diagnóstico, por se 
relacionar com a normalidade, é sempre um diagnóstico ideológico.

9 Sociologist Robert Bellah and his colleagues describe this modern 
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A coisificação do ser humano tem levado o homem a relativizar 
tudo e a isolar-se no seu próprio mundo.10 Cada indivíduo procla-
ma sua “própria verdade”, como se fosse possível individualizar 
todo e qualquer conceito. Esse relativismo é ainda mais intensi-
ficado em vista do bombardeio de informações que o homem 
urbano recebe (WEIDE, 2011, p. 40). Nos tempos cibernéticos, 
cada indivíduo faz o seu recorte de informações e tece a “sua 
verdade”.

Perigo: igreja com data de validade (igreja 
consumível)

Um dos desafios do Ministério é devolver o valor ao sujeito, ao 
povo que nos ouve. Para os valores desta época, cada ser huma-
no é um “sujeito consumível” que pode ser sumariamente demi-
tido de um emprego “por não estar mais rendendo o esperado” 
ou ser forçado a encarar um divórcio porque “não satisfaz mais 
as expectativas do cônjuge”. Como sujeitos, somos consumidos 
e consumimos os outros. Descartam-se pessoas da mesma forma 
que se faz com aparelhos celulares desatualizados. 

Portanto, o desafio de cada um é manter-se “atraente” e “atu-
alizado” para não ser consumido e descartado. Conforme Joel 

self-understanding as an “ontological individualism”, in which the indi-
vidual as a free, self-determining subject is assumed to be prior to any 
social (let alone theological!) context, claim or obligation (apud KLEIN-
HANS, 1997, p. 490).

10 Valores éticos tradicionais, padrões nobres de comportamento não 
são levados em consideração ou respeitados. Na vila global “vale tudo”. 
Se algo é bom para uma pessoa individualmente, é isto que interessa. 
Não importa o que pensa ou que consequências trará à cidade, comuni-
dade ou grupo que vive. A cidade e a família urbana do pós-modernis-
mo vivem o drama da relatividade, principalmente quanto à valores de 
ética social, de liberdade, de moral e religião, que são milenares e têm 
servido como fundamento de nações, cidades, sociedades, famílias e 
indivíduos bem-sucedidos (NEITZEL, 2001, p. 40).
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Birmann (2009), vivemos em uma “Sociedade do espetáculo”, 
onde imagem e fama são os elementos mais importantes para 
manter-se no palco. A fim de enaltecer sua própria imagem e au-
toestima, vivemos na ditadura do narcisismo coletivo. Todos de-
sejam se destacar dos demais e permanecer no palco o máximo 
de tempo possível. É assim que o facebook (rede social virtual) se 
enche de ‘selfies’ (fotos que os usuários tiram de si mesmos).

Esses elementos pós-modernos estão presentes na igreja. Za-
batiero  escreve: 

Os novos gostos litúrgicos, nas igrejas históricas, traem a sedu-
ção imagética. A imagem apaixona, o espetáculo seduz mentes, 
corações e corpos, e imperceptivelmente a igreja se transforma 
em um imenso teatro coletivo; o culto converte-se em arrebata-
dora performance das coisas que se deveriam esperar. Realidades 
escatológicas são temporalizadas, capturadas nas agradáveis sen-
sações da confusa presença do sagrado no extasiante consumo 
dos novos cânticos, novos ritmos, novos gestos, novas palavras 
de ordem, novos ritos, meios sempre novos para se “performar” 
os mesmos e velhos ritos da celebração cristã do Crucificado. 

(2012, Disponível em: https://apps.pibcuritiba.org.br/sermoes/
app/webroot/files/1apascentai_a_igreja_de_deus.doc)

Nessa perspectiva pós-moderna, pastores (pregadores) são 
transformados em meros empregados ou apresentadores de um 
culto que, por sua vez, é transformado em “performance imagé-
tica”, cujo objetivo é agradar os fiéis (ou deveríamos dizer “clien-
tes”?). 

Em suma, na Igreja Pós-moderna:

• o pastor é funcionário;

• a família do pastor é “equipe de suporte ministerial”;

• o culto é apenas performance;
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• Uma congregação confessiofóbica aboliu completa-
mente a liturgia e os Hinos do Hinário Luterano em 
favor de músicas contemporâneas e “liturgias alter-
nativas”. Idolatra-se o novo, o impactante, a perfor-
mance . A cada domingo procura-se emular os dois 
mil anos de história da Igreja. O problema não são a 
diversidade litúrgica e o uso de músicas contemporâ-
neas, mas na abolição completa da tradição. Há um 
erro de confundir tradição com tradicionalismo. No-
vamente trazemos Jaroslav (1984, p. 65): “tradição é 
a fé viva dos mortos, tradicionalismo e´a fé morta dos 
vivos. E, eu acredito que deveria complementar: é o 
tradicionalismo que confere à tradição uma fama tão 
ruim”11 Para evitar o tradicionalismo não precisamos 
abolir a tradição.

• os fiéis são clientes que desejam ter sua autoestima ele-
vada pela pregação;

• Numa igreja confessiofóbica, o ser humano é coisi-
ficado em “cliente religioso”. Procura-se agradar o 
“fiel consumidor”, que gosta de novidade a cada 
culto. A confessiofobia agrada, mas não é capaz de 
proclamar lei e evangelho, pois obedece à lei do en-
tretenimento. É o reino da Gospelândia

• Nesse sentido, fé torna-se “questão de vontade, não 
de verdade” (VEITH, 1999, p. 186)

• Nesse caso, a Missão de Deus é reduzida à “sedução 
de potenciais clientes” e “marketing evangelístico”; a 
adoração passa a ser exaltação ao talento musical hu-

11 No original: “Tradition is the living faith of the dead, traditionalism 
is the dead faith of the living. And, I suppose I should add, it is tradition-
alism that gives tradition such a bad name.”
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mano; o ensino e a diaconia transformam-se em meios 
de “fidelizar o cliente”.

• Nessa igreja, a Integridade da verdade é vista como 
um empecilho para o crescimento numérico, pois 
essa igreja necessita “moldar a verdade de acordo 
com a vontade” do fiel-cliente.12 

• Testemunhamos, portanto, ao “Triunfo da Terapêutica” 
no Ministério. Mohler escreve:

As abordagens terapêuticas são dominantes numa cultu-
ra formada de indivíduos que não têm sequer a certeza 
de que a verdade existe – mas que estão convictos de 
que nossa autoestima deve permanecer intacta. [...] A Te-
ologia é igualmente reduzida à terapia. Sistemas teoló-
gicos inteiros, bem como suas abordagens, são constru-
ídos de modo a reduzir o seu alvo a nada mais do que à 
elevação da autoestima de indivíduos e grupos especiais 
(MOHLER, 2012 - disponível em https://ministeriofiel.
com.br/artigos/o-ministerio-pastoral-esta-mais-estranho-
-do-que-costumava-ser-o-desafio-do-pos-modernismo/). 

Resposta da igreja confessional
Certamente, igrejas bíblicas com integridade doutrinária terão 

testemunho mais forte do que congregações confusas, ansiosas 
por agradar a todos, que nada de especial representam (VEITH, 
1999, p. 213). Por essa razão, não podemos transformar nossas 

12 Nesse sentido, a Pregação do evangelho é substituída por uma 
“evangelho pós-racionalista”, cuja “ênfase não recai mais sobre as prop-
osições [ou doutrinas] como conteúdo central da fé cristã” (GRENZ, 
1997, p. 247) mas nas experiências e sensações que a vida cristã propor-
ciona.
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pregações em terapia, mas precisamos pregar claramente Lei e 
Evangelho. Há de se mostrar e condenar o pecado, apesar do 
incômodo natural que a Lei produz nos corações13. 

O problema não está na pregação, mas nos corações pós-mo-
dernos desacostumados a serem contrariados. Só assim, a pre-
gação do Evangelho poderá consolar os pobres sujeitos consu-
míveis que somos. O povo de hoje é repleto de pessoas que não 
foram eleitas a permanecer no palco da sociedade do espetáculo. 
Esse descarte gera carência e solidão. A Pós-Modernidade amal-
diçoa uma multidão de pessoas que vagam pela vida como Caims 
ostentando a marca na testa: “Sujeito Consumido e Descartado”.

O desafio está claro: pregar o Cristo, e este Crucificado! Porque 
somente Ele é capaz de resgatar as pessoas do limbo pós-moder-
no. Porque somente Cristo é capaz de dizer ao povo: “Eu sei o 
que é ser descartado, pois fui desprezado por todos (Is 53), me 
esvaziei (Fl 2) para nascer como ser humano e habitar com vocês 
a fim de sofrer e morrer por todos os desprezados e descartados. 
Vim cheio de graça e de verdade (Jo 1.14) e fui consumido pela 
cruz e pelos seus pecados para que vocês fossem feitos justiça de 
Deus” (1 Co 5.21).

O objetivo da Pregação não é elevar a autoestima com base 
no elogio do sujeito, mas é salvar integralmente o sujeito, não 
somente sua imagem ou a imagem que faz de si. A Pregação 
de Evangelho é a melhor companhia que o Sujeito Consumível 
pode receber.

Modo de vida do ser humano pós-moderno: 
urbanismo, massificação, individualismo e seus 
desafios

13 Nesse sentido, as palavras de Lutero tornam-se nossas contem-
porâneas: “The streght of the subject is the strength of its sin” (LUTERO 
apud KLEINHANS, 1997, p. 491).
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A IELB é uma igreja de imigração com origem no campo14, 
por essa razão, é perfeitamente compreensível a adaptação tardia 
ao contexto essencialmente urbano. Hoje, a Igreja ainda vive o 
desafio de fazer “encarnar” a graça de Deus nos meios urbanos 
também, visto que, conforme dados do IBGE, o grau de urbani-
zação do Brasil atingiu 81,2%, em 2000, e concentrou mais de 22 
milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. 

A vida na megalópole ou na metrópole potencializa os proble-
mas que o homem contemporâneo enfrenta hoje em dia: siste-
ma público de saúde ineficiente; desemprego e subemprego; má 
qualidade do ensino público; violência; tráfico intenso de veícu-
los; falta de saneamento básico (esgoto, água tratada); déficit ha-
bitacional, que, por sua vez, leva à favelização; tráfico de drogas; 
transporte público inadequado.

Todos esses problemas geram tensões sociais: o símbolo mais 
evidente dessa tensão social é a construção de condomínios de 
alto padrão encravados no meio de comunidades carentes - ver-
dadeiros “oásis artificiais de conforto”. 

A tensão social é impulsionada pelo individualismo que impe-
ra nas grandes cidades. Esse individualismo, por sua vez, é uma 
resposta à massificação imposta pelas cidades. Tomemos o trem 
como um símbolo da capacidade massificadora da cidade: todos 
os dias mais de sete milhões de pessoas utilizam os sistemas de 
trens e Metrô de São Paulo. Nas horas de pico, o trem chega a ter 
mais de seis pessoas por m2. Tanta proximidade, mas nenhuma 
intimidade. 

Kirchhein lembra que, ao mesmo tempo em que a cidade une, 
“ela apresenta consigo uma força individualizadora. Massifica, 

14 Escreve Kirchhein: “A IELB é uma igreja de migração. Surgiu nos 
assentamentos de colonos alemães no sul do país no início do século 
XX. Assim como outras igrejas do ramo protestante histórico, ela “veio 
de navio”. Os primeiros passos se deram no campo, ao lado dos agricul-
tores” (KIRCHHEIN, 2000. p. 36).



72

A IELB é uma igreja de imigração com origem no campo14, 
por essa razão, é perfeitamente compreensível a adaptação tardia 
ao contexto essencialmente urbano. Hoje, a Igreja ainda vive o 
desafio de fazer “encarnar” a graça de Deus nos meios urbanos 
também, visto que, conforme dados do IBGE, o grau de urbani-
zação do Brasil atingiu 81,2%, em 2000, e concentrou mais de 22 
milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. 

A vida na megalópole ou na metrópole potencializa os proble-
mas que o homem contemporâneo enfrenta hoje em dia: siste-
ma público de saúde ineficiente; desemprego e subemprego; má 
qualidade do ensino público; violência; tráfico intenso de veícu-
los; falta de saneamento básico (esgoto, água tratada); déficit ha-
bitacional, que, por sua vez, leva à favelização; tráfico de drogas; 
transporte público inadequado.

Todos esses problemas geram tensões sociais: o símbolo mais 
evidente dessa tensão social é a construção de condomínios de 
alto padrão encravados no meio de comunidades carentes - ver-
dadeiros “oásis artificiais de conforto”. 

A tensão social é impulsionada pelo individualismo que impe-
ra nas grandes cidades. Esse individualismo, por sua vez, é uma 
resposta à massificação imposta pelas cidades. Tomemos o trem 
como um símbolo da capacidade massificadora da cidade: todos 
os dias mais de sete milhões de pessoas utilizam os sistemas de 
trens e Metrô de São Paulo. Nas horas de pico, o trem chega a ter 
mais de seis pessoas por m2. Tanta proximidade, mas nenhuma 
intimidade. 

Kirchhein lembra que, ao mesmo tempo em que a cidade une, 
“ela apresenta consigo uma força individualizadora. Massifica, 

14 Escreve Kirchhein: “A IELB é uma igreja de migração. Surgiu nos 
assentamentos de colonos alemães no sul do país no início do século 
XX. Assim como outras igrejas do ramo protestante histórico, ela “veio 
de navio”. Os primeiros passos se deram no campo, ao lado dos agricul-
tores” (KIRCHHEIN, 2000. p. 36).

73

O Desafio de Ser Uma Igreja Confessional em Missão Hoje

porém, individualiza (cria um ser egoísta)” (KIRCHHEIN, 2000, p. 
42). A consequência é insegurança e solidão. O “ser urbano” está 
“ligado ao mundo, mas sozinho; gente por cima, por baixo, do 
lado, mas sem ninguém para repartir suas angústias, seus medos, 
seus sonhos, seus dramas de fé. Esse é o homem urbano” (ibi-
dem, 2000, p. 42). O homem urbano é solitário, mesmo em meio 
à multidão.

O homem urbano não dispõe de tempo e nem disposição psi-
cológica para ver o próximo como alguém com história, família e 
dramas iguais ao dele. O próximo é somente “aquele que senta 
ao meu lado no trem”. Nada mais.

É essa “defesa psíquico-social”, se assim podemos dizer, que 
anestesia o ser urbano. Por essa razão, uma família não se sen-
te culpada em gastar milhares de reais no funeral do gato de 
estimação, enquanto sua “diarista” não consegue pagar o me-
dicamento do filho. Da mesma forma, é essa “defesa psíquico-
-social” que permite ao assaltante matar “o senhor que não quis 
entregar o notebook”. A massificação e a individualização dos 
habitantes das grandes cidades dão base para a “coisificação” 
do ser humano.

Resposta da igreja confessional
Diante da coisificação do ser humano pós-moderno, essencial-

mente urbano, o desafio da Igreja na Missio Dei é pregar Lei, de-
nunciando essa coisificação e, ao mesmo tempo, consolar o “ser 
urbano” com o evangelho que mostra Deus “nos chamando pelo 
nome”, não por números estatísticos.

Deus usa a Igreja para “tabernacular” na megalópole a fim de 
“buscar e salvar o perdido” (Lc 19.20). Cristo habita no mundo 
por meio de Sua Igreja para ser a companhia do ser humano ca-
rente e solitário. Na cruz, Ele carrega nossos pecados e assume 
sobre si nossa solidão: “Por que me abandonaste?”

Assim sendo, por meio da obra de Cristo na cruz, Deus conce-
de dons “empodera” a Igreja para ir ao encontro do ser urbano 
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carente e solitário, perdido em suas certezas relativas. A Igreja 
que vive sob a cruz não pode tratar o indivíduo como simples 
dado estatístico ou como um objeto, mas como “ser criado à ima-
gem de Deus”. Por essa razão, a Missio Dei sempre é holística 
e integral, pois não há como “evangelizar meio ser humano”15. 
Antes de tudo, o ser urbano precisa saber que Jesus é Emanuel, 
é Deus conosco! Ele nasce no campo (em Belém), mas morreu e 
ressuscitou na cidade. Cristo é também um Messias urbano. Lem-
bremo-nos de que o Paraíso começa no Jardim, no campo, mas 
termina na Cidade, na Nova Jerusalém. Nosso destino é a cidade.

O novo modo de relacionamento e comunicação 
do ser humano pós-moderno: rede social virtual e 
seus desafios

Outro desafio que se apresenta aos cristãos é o uso do mundo 
virtual. A Cibercultura concede inúmeros benefícios tecnológicos, 
mas também suscita cuidados inéditos à Igreja Confessional em 
Missão Hoje.

Basicamente, a cibercultura é definida como um “universal 
intotalizável”16, cuja interconexão constitui a humanidade num 
contínuo sem fronteiras e mergulha as pessoas no mesmo banho 

15 Por missão holística e integral, entendemos o conceito de missão 
proposto por Klaus Detlev Schultz (SCHULZ, 2001). Marcos Weide traz 
ótima explicação da missão integral (WEIDE, 2011). Notamos que ulti-
mamente o conceito de Missão Integral tem sido usado de forma dolosa 
por campos ideológicos e políticos na Igreja. Por isso, é necessário deixar 
claro que não defendemos a cristianização do mundo nem a consolidaão 
de uma suposta cosmovisão cristã.  Mas, isso é tema para outro trabalho.

16 Conforme Lévy (1999, p. 133), “interconexão geral, comunidades 
virtuais e inteligência coletiva são aspectos de um universal por contato, 
um universal que cresce como uma população”, mas que não será to-
talizável. As fontes serão sempre mais heterogêneas e as linhas de fuga 
continuarão a se multiplicar. Em suma, a cibercultura revela o universal 
intotalizável.
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de comunicação interativa. Essa interação tece uma realidade17 
que se revela no desenvolvimento de redes sociais como o face-
book.18 Não é objetivo das redes sociais virtuais substituírem os 
encontros físicos, mas servir de complemento a elas. Na verdade, 
as chamadas 

“redes sociais” realizam uma verdadeira atualização de grupos 
humanos que eram apenas potenciais antes do surgimento do 
ciberespaço.19 

O facebook é uma espécie de diário público virtual, onde o 
sujeito escreve sobre tudo o que deseja. Podemos dizer que essa 
rede social virtual permite “a escrita de si na internet e constitui-
-se num espaço que é de todos e de ninguém ao mesmo tempo, 
onde predomina o anonimato, a memória é fugaz e a escrita é 
fluida” (GRIGOLETTO et JOBIM, 2007, p. 73). A cibercultura cria, 
portanto, uma ilusão de liberdade possibilitada pelo anonimato20 
ou pela distância física. Não são incomuns os exageros em fóruns 
virtuais de discussão ou no facebook.21

Confessiólatras usam a Internet como campo de uma guerra 

17 Levy chama essa realidade de “universal por contato” (LÉVY, 1999, 
p. 127).

18 Essas redes sociais são construídas por afinidades de interesses e 
conhecimento, num processo de cooperação ou de troca, tudo isso sem 
depender da proximidade geográfica e das filiações institucionais.

19 A expressão ‘comunidade atual’ seria, no fundo, muito mais ade-
quada para descrever os fenômenos de comunicação coletiva no cibere-
spaço do que ‘rede social virtual’ (LEVY, 1999, p. 130).

20 O anonimato na Internet nunca é total. Investigadores especializa-
dos em crimes cibernéticos são capazes de chegar ao autor de qualquer 
texto por meio do rastreamento de IP (Protocolo de Internet) e do 
número ID do computador.

21 O hiperdiscurso caracteriza-se, mais do que qualquer outro tipo de 
discurso, pela ilusão de liberdade que o ciberespaço propicia pela possibili-
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fundamentalista com o objetivo de “luteranizar” cristãos de outras 
denominações e “cristianizar” os não-cristãos. Confessiofóbicos 
adoram postar fotos e comentários acerca de sua forma supos-
tamente “fantástica” de fazer missão. De ambos os lados, vemos 
alguns “falsos messias” nascendo e ganhando força, dando voz 
aos impulsos fundamentalistas que há em muitos confessiólatras 
e afagando o ego e a mente de muitos que se consideram “mis-
sionários” e progressistas.

De novo, é necessário ter sabedoria para proclamar Lei e Evan-
gelho equilibradamente para não cair no erro da confessiolatria 
ou da confessiofobia. Podemos escrever o que quisermos, mas 
precisamos ter em mente que tudo que se publica na Internet 
deve e estará aberto à discussão. Usar a internet é saber ser tole-
rante e aberto ao diálogo. 

Evidentemente, os perigos que a cibercultura suscita à Igreja 
não devem acovardar-nos em nossos mundinhos. A Integridade 
da Verdade não deve ser uma amarra que nos impede de usar to-
dos os recursos que a Cibercultura proporciona. Precisamos surfar 
nas ondas do Ciberespaço para pregar Cristo Para Todos. É preci-
so, sim, dar a cara a tapa! 

Algumas iniciativas merecem destaque:

• Porto-Alegrense com o Programa Online CPT, que dis-
ponibiliza riquíssimo conteúdo com grande qualidade 
técnica;

• Também é louvável os investimentos da Hora Luterana 
com seu portal que recebe milhares de acessos diários e 
o Estudo Bíblico online e ao vivo;

• CELs que transmitem seus cultos e disponibilizam as 

dade do uso de avatares e do anonimato. Assim, cremos que o ciberespaço 
acentua a ilusão de liberdade, na qual o hipersujeito pensar estar livre das 
amarras institucionais. De certa forma, o hiperdiscurso sofre menos me-
canismos de controle e exclusão do que outras modalidades discursivas.
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mensagens do culto no site.

No momento propício, abordaremos os inúmeros desafios e 
oportunidade que se desvelam diante de nós nas ondas ciberné-
ticas de bits e bytes.

A relação de uma igreja confessional com outras igrejas num 
mundo pós-moderno: diálogo interconfessional e seus desafios

Desde os tempos de Zwínglio, somos acusados de obstinada-
mente negar a destra da comunhão. No entanto, a Igreja Luterana 
Confessional é ecumênica em sua própria essência. Warth lembra 
que lutar pela Unidade é “obrigação de todos os cristãos”, con-
forme João 17 (WARTH, 1968, p. 162). 

Como vimos anteriormente, a Reforma Luterana nasce como 
tentativa de manter a unidade da Igreja em torno da verdade do 
evangelho. Após a excomunhão de Lutero e as controvérsias teo-
lógicas com Zwínglio, viu-se que uma unidade na verdade estava 
longe de acontecer. Durante muito tempo, os luteranos nutriram 
uma esperança de unir os cristãos em torno do Livro de Con-
córdia como “interpretação correta da Palavra de Deus”.  Franz 
Pieper chegou a dizer que, “todos deveriam ser luteranos”, visto 
que a Igreja Luterana ensina a clara Palavra de Deus (PIEPER apud 
WW, 1944, p. 116).

Obviamente, por motivos históricos, culturais, litúrgicos e dou-
trinários, essa utopia/sonho continua longe de nós. A Cristanda-
de não se “luteranizará”. No entanto, não podemos trair nossa 
vocação à Unidade! Relacionar-se com outras tradições cristãs e 
buscar a unidade é parte do “ethos” luterano desde que Lutero 
pregou as 95 teses na porta de uma Igreja Romana.

Nosso desafio não é participar de diálogos e ações ecumêni-
cas, mas “como” fazer isso. Motivados pela confessiolatria, mui-
tos luteranos demonizam a priori todo e qualquer diálogo e ini-
ciativa ecumênica.  Por outro lado, confessiofóbicos são viciados 
nos confetes festivos de um movimento ecumênico politicamente 
correto que nega ou finge não ver as diferenças doutrinárias entre 
as diversas denominações.
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Precisamos participar do diálogo ecumênico como testemu-
nhas da “graça e da verdade” encarnada. Proclamar o logos é 
reconhecer os malefícios de divisões externas na Cristandade, ao 
mesmo tempo em que se busca uma unidade pela “graça e pela 
verdade” com o fim último de proclamar o “logos encarnado”. A 
unidade faz parte da Missio Dei.

Herman Sasse diz que “a contribuição que o luteranismo tem de 
fazer no movimento ecumênico nesta época é sua confessionali-
dade” (WW, 1944, p. 116). Nessa mesma perspectiva, Carl Meyer 
lembra que o interesse de Pieper na “conservação da teologia 
luterana e da perpetuação da confessionalidade” dever ser visto 
como um ato de “profunda preocupação com o verdadeiro Diálo-
go Interconfessional” (apud WARTH, 2003, p. 37). De acordo com 
esses indícios, conclui-se que as Confissões Luteranas surgem na 
busca pela unidade da igreja. E, nos tempos atuais, o melhor que 
a Igreja Luterana pode fazer quanto ao Diálogo Interconfessional 
é buscar incansavelmente o diálogo com outras denominações e 
fundamentar sua participação na busca de unidade pela verdade. 

Não há por que temer um maior diálogo, pois a defesa da 
verdade não depende de nós, mas da ação do próprio Espírito 
Santo. Se confessamos a verdade (e é claro que confessamos), a 
verdade prevalecerá e libertará. A verdade não precisa de cães de 
guarda confessiólatras e nem de confetes confessiofóbicos. Warth 
escreve que “no mundo do Diálogo Interconfessional, em que as 
linhas ficam borradas quando se pergunta pela verdade, exige 
dos cristãos luteranos uma responsabilidade heroica” (WARTH, 
1968, p. 163).

Desafio: questões práticas
A Igreja alicerçada no Logos e 
na verdade – Reavivamento

Diante de tudo o que foi posto, podemos apresentar algumas 
propostas de ação para nosso sínodo, reconhecendo que nossas 
propostas são passíveis de críticas. No entanto, é melhor errar 
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linhas ficam borradas quando se pergunta pela verdade, exige 
dos cristãos luteranos uma responsabilidade heroica” (WARTH, 
1968, p. 163).

Desafio: questões práticas
A Igreja alicerçada no Logos e 
na verdade – Reavivamento

Diante de tudo o que foi posto, podemos apresentar algumas 
propostas de ação para nosso sínodo, reconhecendo que nossas 
propostas são passíveis de críticas. No entanto, é melhor errar 
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pelo excesso de coragem (algo que beira à audácia) do que errar 
pelo excesso de zelo (algo que beira a covardia). Assim, coloca-
mos “nossa cara a tapa”, mesmo que saiamos com as bochechas 
inchadas.

1. É preciso focarmos mais os estudos bíblicos na Bíblia. Mui-
tas vezes, nossos estudos bíblicos pecam pelo excessivo “es-
pírito sistemático” em detrimento de uma visão mais “bíbli-
co-exegética”.

a. Firmeza Doutrinária verdadeira vem com estudo da Bí-
blia e não com memorização de fórmulas sistemáticas.

i. Devemos nos lembrar de que a Bíblia não nasce 
como produto sistemático, mas com finalidade de pro-
clamação e, por conseguinte, de Missão. 

ii. Em Sua Palavra, Deus habita conosco. A Bíblia não 
somente é a Palavra de Deus por ser inspirada pelo 
Espírito Santo, mas por revelar o logos, o Cristo. Há 
uma dimensão cristológica na recepção da Bíblia pela 
Igreja.

2. Propomos, como desafio prático à nossa Igreja, um pro-
grama de estudo das Confissões Luteranas não com espírito 
dogmático, mas com espírito confessional e pastoral

a. Isso significa que, ao estudarmos as Confissões, mer-
gulharemos ainda mais fundo na Bíblia e na História da 
Igreja.

i. Estudar as Confissões não é uma questão de identi-
dade denominacional, mas de proclamação da graça e 
da construção de uma unidade eclesiológica em torno 
da verdade.

ii. Lembrando que estudar as Confissões vem sempre 
acompanhado de oração genuína pela unidade do 
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corpo de Cristo na Verdade bíblica. Isso significa que 
estudar as Confissões é prestar muito mais atenção à 
Integridade da Verdade do que ao espírito de contro-
vérsia. Agindo assim, evitamos a confessiolatria.

1. Disso decorre que defender a doutrina da “pre-
sença real” e do “manducatio oralis” deve ser visto 
muito mais como uma atitude de preservação de 
uma Cristologia bíblica do que  como uma atitude 
de condenação da “transubstanciação, empanação, 
consubstanciação e simbolismo”, por exemplo.

b. Vejo com grande esperança o planejamento da Área de 
Educação Cristã que se propões a criar um currículo geral 
para Educação Continuada. Certamente, o estudo da Bí-
blia e das Confissões será devidamente contemplado.

Uma Igreja alicerçada no estudo da Bíblia e das Confissões vive 
o amor do Pai, pois recebe graça na proclamação do Evangelho e 
na administração dos sacramentos, e estará sempre voltada para 
a proclamação do poderoso Evangelho. Missão começa quando 
a Igreja volta seus olhos para as Escrituras e dá ouvidos para a 
verdade que existe nela. Isso é o “reavivamento verdadeiro” pro-
posto por Erní Seibert.

A Igreja alicerçada no Logos, cheio de GRAÇA e 
de verdade – Evangelismo e Diaconia

Uma Igreja verdadeiramente reavivada pelo estudo confessional 
e bíblico volta-se à busca do ser humano perdido, do sujeito consu-
mível e abandonado. Ela utilizará tudo o que estiver ao seu alcance 
para executar esse desafio: Festivais Missionários, Comissões de 
Evangelismo, Atividades de Comunhão, Igreja em Grupos, etc.

Sua preocupação missionária estará concentrada na semeadura 
e não na colheita, pois a “colheita vem de Deus” (1 Co 3.6). Des-
sa forma, não precisaremos apelar para métodos missionários que 
procuram delimitar e direcionar a ação do Espírito Santo ou que 
usem de persuasão psicológica e estratagemas mentais para “con-
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verter” pessoas. Nossa obsessão evangelística será “ser tudo para 
com todos para salvar, se possível, alguns” – como afirma Paulo.

Nesse sentido, nosso desafio é nos esvaziarmos de todo orgu-
lho, busca de sucesso, e encarnar o amor de Cristo neste mun-
do, trabalhando com afinco para “buscar e salvar o perdido” (Lc 
19.10).  O evangelismo acontece 24 horas por dia, 7 dias por 
semana em todas as esferas de ação do cristão, em todas as suas 
vocações (chamados). Um cristão é ‘evangelista’ como pai, filho, 
esposo, amigo, trabalhador, cidadão, etc. Costumo dizer para mi-
nhas ovelhas que “se seu barbeiro/cabeleireiro, que você visita 
mensalmente, não sabe da fé e esperança que você tem, você 
provavelmente não enxerga sua vida como instrumento da ação 
de Deus nesse mundo”.  O pastor Laerte Tardeli, por exemplo,  
ensina que pessoas geralmente aceitam um convite para um jan-
tar em nossas casas. Quem sabe a sala de jantar e o churrasco do 
domingo não poderiam ser uma antesala do culto e da igreja?22

Nesse sentido, nossos templos podem ficar abertos todos os 
dias da semana, como faz a CEL São Paulo de Novo Hamburgo, 
recebendo as pessoas que buscam o templo como refúgio e lo-
cal de oração. Podemos emprestar nossos salões para entidades 
comunitárias que carecem de local para realização de suas ativi-
dades. Grupos de Narcóticos Anônimos, entidades de morado-
res do bairro e até serviços da prefeitura poderiam utilizar nossos 
espaços, que ficam ociosos boa parte da semana. Acredito que 
passou da hora de arriscarmos a pintura do salão para encarnar 
o amor de Cristo para a comunidade. Com disse noso Senhor: “ 
esvazie-se a si mesmo e tome a sua cruz”.23 

Além das ações evangelísticas propriamente ditas, a Missão 
não pode se abster da Ação Social, pois encarnar o amor de Cristo 

22  A Hora Luterana tem um livreto excelete sobre esse assunto, o 
“24x7”.

23 Há todo um debate na Teologia sobre o conceito “missional” de 
Missão e Igreja. A Igreja Luterana do bairro Vila Missionária , São Paulo, 
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é também amar o próximo e ir ao encontro de suas necessidades. 
Mesmo que tais ações não tragam crescimento numérico para a 
Igreja. Infelizmente, não está em nosso DNA ielbiano uma “agen-
da agressiva” de Programas de Ação Social. Mas, podemos:

1. Aprender com aqueles que fazem bem: ALAS, Instituto San-
tíssima Trindade, etc;

2. Mas, vejo na iniciativa distrital o caminho mais rápido para a 
criação de um Programa de Ação Social robusto e que faça 
a diferença em uma região ou localidade. Um exemplo é o 
Instituto DiPaulista, uma iniciativa do Distrito Paulista, que 
deseja unificar as força das congregações para o ensino de 
música e a proclamação da Palavra de Deus para crianças 
em áreas de risco.

A Igreja alicerçada no Logos, cheio de GRAÇA e 
de verdade: Culto como unidade e encarnação da 
Graça de Deus

Não podemos também de deixar de falar do ponto máximo da 
“encarnação” do Filho e do “Tabernacular” do Pai entre nós, isto 
é, o culto divino! Nesse quesito, vejo dois perigos:

1. Cair numa confessiolatria mórbida de “idolatrar” e fossilizar 
as Ordens de Culto oficiais e o Hinário Luterano. 

2. Renegar toda a herança litúrgica em nome de uma suposta 
renovação e aculturação do culto. 

O que poderíamos fazer, então?

Ouso dizer, arriscando o pescoço, que é necessário fugir do 
tradicionalismo e adotar um espírito reverente à tradição litúrgica 

foi iniciada  por uma equipe de ‘plantadores de igreja’ com base nesse per-
spectiva. Hoje ela é abençoada por Deus com o trabalho do pastor Samuel 
Fuhramm.  Acredito que a perpectiva missional pode ser útil na Missão, 
especialmente aquela que acontece em contextos metropolitanos.
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cristã. O uso das cinzas na quarta-feira de cinzas, o ensino batis-
mal que advém do uso do círio pascal são bons exemplos do uso 
saudável e pedagógico/proclamatório da tradição. 

1. Ensinar aos jovens os valores e a teologia inscrita na liturgia 
milenar da Igreja Cristã. Cantar um Te Deum Laudamus e 
um Venite é unir-se aos nossos antepassados na fé. Além 
disso, o uso das partes fixas de nossa liturgia possuem um 
caráter pedagógico: há consolo mais comovente do que 
um idoso cego, num leito de hospital, cantando decor o 
Nunc Dimtis?

2. Ao mesmo tempo, precisamos lembrar aos mais tradiciona-
listas de que a liturgia da igreja não foi construída de cima 
para baixo, do clero para o povo, mas, ao contrário, nossa 
liturgia é resultado da miscigenação de diversas tradições 
(judaica, celta, ortodoxa grega, católico romana, luterana). 
Por isso, é perfeitamete possível mesclar nossa rica herança 
litúrgica com ritmos e músicas contemporâneos – “blended 
worship” (Culto Temperado).  Por que temos tanta dificul-
dade nessa mescla? Falta de diálogo entre gerações? Falta 
de ensino em nossas congregações? Não sei. Mas, acho 
que o futuro do culto luterano deverá advir dessa mescla. 

a. Nesse sentido, precisamos desafiar nosso Sínodo a 
tomar decições concretas e audaciosas nessa direção. 
Quem sabe não seria salutar compor uma Comissão de 
Culto full-time para apresentar propostas de culto e dire-
trizes cultícas?

A Igreja alicerçada no Logos PROCLAMA E 
COMUNICA a Graça e a Verdade:

Há uma grande esperança nos alvos da Área de Comunica-
ção delimitados pelo Planejamento IELB 2018, que prevê o uso 
massivo das mídias locais e eletrônicas, treinamento eletrônico e 
criação de cursos interativos. Enquanto trabalhamos para alcançar 
os alvos do Planejamento, podemos seriamente considerar:
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1. Criação de um portal de Educação Continuada para;

• Escola Bíblica,

• Catecismo - Confirmandos, 

• Pós-Confirmandos,

• Jovens e jovens adultos,

• Adultos e idosos.

2. Disponibilizar o conteúdo da ETE em EAD;

3. Criação de base comum de dados de todos os cadastros de 
membros e CELs;

4. Criação de aplicativos para Smartphones com conteúdo para 
crianças, jovens, adultos;

A Igreja alicerçada no Logos não foge do 
DIÁLOGO INTERCONFESSIONAL

 Vimos que é parte da essência das Confissões Luteranas 
o diálogo e busca da unidade na verdade. Por essa razão, não 
podemos fugir do diálogo com outras Confissões. Nessa área, 
nossos desafios são:

1. Não podemos fugir da defesa da verdade, mas devemos 
temperar o diálogo teológico com mais amor ao próximo e me-
nos “espírito de controvérsia”. Podemos defender a verdade sem 
ser “contenciosos”. 

2. Também devemos fugir do espírito da época que ignora as 
diferenças entre os corpos eclesiásticos diversos. A ecuminicida-
de não requer união de púlpito e altar sem concórdia na doutri-
na. Como diziam os antigos, podemos ter verdadeira comunhão, 
“mesmo sem abrir a geladeira da casa um do outro”. 

3. Nossos limites de atividades  conjuntas são apropriados? 

a. Quando a Igreja Luterana enfrentou o perigo do Unio-
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nismo, celebrações interconfessionais eram sabiamente 
condenadas, pois ameaçavam a sobrevivência do lutera-
nismo e, por conseguinte, de nossas Confissões. No entan-
to, Sínodos luteranos confessionais precisam se perguntar 
francamente se tal perigo ainda ocorre em programações 
não-cúlticas

b. Será que ainda  podemos chamar de prática Unionista 
a realização de programações conjuntas que se limitam a 
professar e a pregar apenas as doutrinas comuns do Cris-
tianismo?

i. Também creio que devemos repensar nossos critérios 
sobre a participação de nossos pastores em momentos 
pós-tragédias, excepcionais por natureza. Em cerimô-
nias desse tipo, haverá sempre o perigo de comprome-
ter a verdade em algum nível, mas, mesmo assim, não 
podemos deixar de proclamar consolo verdadeiro em 
tais eventos. Creio que atitudes como a do pastor Joel 
Muller na tragédia em Realengo são muito mais dignas 
de ação de graças do que de condenação.

4. Podemos centralizar nossos esforços na cooperação inter-
confessional de ação social sem peso na consciência.

a. Existem programas de Capelania Hospitalar em que pa-
dres e pastores de diversas denominações cristãs atuam 
em conjunto.

b. Igrejas poderiam atuar em conjunto em entidades de 
ação social e em ações comunitárias (ajuda a enlutados, 
desabrigados, etc.).
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Palavras finais
Provavelmente, minha bochecha foi esbofeteada por vocês 

em muitos momentos dessa palestra, especialmente nas pro-
postas práticas que trago na parte final. Sei das limitações des-
sas reflexões. 

Reconheço também que, diante de tantos desafios, estamos 
todos tremendo mais do que vascaíno antes de qualquer final. 
Mas, o mesmo Deus que deu forças a Lutero também nos fortale-
ce para dizermos: “Aqui estamos! Deus nos ajude!” 

Tão certo como a manhã segue após a noite, Deus está conosco 
e nos capacita para “encarnarmos o amor de Cristo”. Humanamente 
somos limitados e falhos, mas assim como aquela pobre manjedoura 
conteve toda a plenitude da divindade, a Igreja Cristã é instrumento 
nas mãos de Deus para revelar e proclamar Seu Amor ao mundo. 
Viver o equilíbrio de Lei e Evangelho é sempre deixar o evangelho 
realçar nossa vida. Quero reler para vocês as palavras de João:

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 
o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o 
Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça 
e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do uni-
gênito do Pai.

O Verbo habita entre nós. Na sua Palavra vemos o Logos cheio 
de Graça. Na Santa Ceia, comemos seu verdadeiro corpo e seu 
verdadeiro sangue. Não tema, querida IELB, querido Sínodo! Não 
tema, pois Deus está conosco, “ele nunca nos deixará e jamais 
nos abandonará”.

Despeço-me de todos, parodiando a melhor torcida do 
Brasil: “Vai, IELB!” 

“Deus só se pode entender como Deus dos homens. O 
homem só é homem como homem de Deus” - (Lutero 
WA, 39, i, p. 175).
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RECENSÃO
FINKE, Greg. Uniéndose a Jesús en su Misión: Como ser un misione-

ro cada día. Elgin, IL, Tyler, TX. Tenth Power Publishing, 2014. 

Vários livros e materiais sobre missão e evangelismo já foram 
escritos, publicados e utilizados por igrejas brasileiras. Muitos de-
les, direta ou indiretamente, nos dão a sensação de que o princi-
pal agente da missão é o cristão, e por isso o sucesso ou fracasso 
dependem dele. Isso causa frustração, medo e desânimo entre 
os cristãos quando são desafiados a compartilhar o Evangelho de 
Cristo.

Neste livro (Unindo-se a Jesus em sua missão: como ser um 
missionário cada dia), originalmente escrito em inglês, o Rev. Greg 
Finke nos convida a uma mudança de mentalidade, mostrando de 
maneira muito simples e prática o que o Palavra de Deus sempre 
apontou claramente: a missão pertence a Jesus e ele é seu agen-
te e também seu objetivo final. Assim, o cristão não faz a obra da 
evangelização para Jesus, mas sim caminha dia a dia com Jesus 
em sua missão. 

Por meio de cinco práticas, o autor nos convida basicamente, 
entre outras coisas, a observar o que Deus já está fazendo ao 
nosso redor e a colocar-nos em contato com as pessoas com as 
quais convivemos em nossa vida corriqueira para desfrutar de sua 
companhia, como fazia Jesus, e assim natural, mas também inten-
cionalmente, nos colocarmos em uma atitude missionária. 

Com vários exemplos reais, Greg nos mostra que é possível ter 
um estilo de vida missionário, mesmo para os cristãos tímidos, in-
trovertidos ou com uma vida muito corrida, sem precisar aprender 
técnicas ou se tornar um “expert” em evangelismo.

De leitura cativante, cada capítulo do livro termina com um 
resumo dos pontos principais e ao final há um guia de discussão 
em forma de perguntas e respostas. 
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Usamos este livro em nossas aulas de Missiologia no Seminá-
rio Concórdia de Buenos Aires quando fui professor lá. Também 
no grupo de evangelismo na congregação onde eu era membro, 
onde, após estuda-lo, o apresentamos à congregação. Recomen-
do-o para todos que querem uma ferramenta simples e de fácil 
implementação para o evangelismo pessoal e congregacional. 

Pr. Leandro D. Hübner - 2019
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RECENSÃO
VEITH Jr., Gene Edward. SUTTON, A. Trevor. Authentic Christianity: 

How Lutheran Theology Speaks to a Postmodern World. St. Louis, MO, 
Concordia Publishing House, 2017. 

O Dr. Gene Veith já é conhecido no Brasil por seu excelen-
te livro (publicado pela Editora Concórdia) “A Espiritualidade da 
Cruz”. Além de vários livros sobre temas do cristianismo, cultura e 
outros temas, publicou muitos artigos científicos e resenhas, além 
de escrever reflexões sobre assuntos atuais em seu blog Cranach 
(www.patheos.com/blogs/geneveith). 

Nesta obra (Cristianismo Autêntico: Como a Teologia Luterana 
Fala a um Mundo Pós-Moderno), Veith, que antes de se tornar lu-
terano passou pelo protestantismo liberal e pelo evangelicalismo 
norte-americano, e o jovem pastor Trevor Sutton, luterano “de 
berço”,  propõem que a teologia luterana pode conversar e re-
lacionar-se com o mundo atual de uma maneira única e efetiva, 
como nenhuma outra tradição cristã.

O que o luteranismo oferece, que não encontramos em outras 
tradições teológicas? Como a teologia e espiritualidade luteranas 
podem ajudar o homem moderno em suas lutas espirituais? A 
resposta dos autores é tanto simples como profunda: sendo con-
fessional, sacramental e vocacional.

Abordando temas clássicos do luteranismo, como a teologia 
da cruz, a presença real de Cristo, a santificação e a vida cristã, 
entre outros, os autores propõem que o cristianismo luterano 
oferece um tipo de “meta-igreja” que contém e abrange o me-
lhor de todas as tradições cristãs ao mesmo tempo em que tem 
vida própria. 

Em um mundo onde muitos cristãos esgotados e decepciona-
dos e pessoas em busca de espiritualidade têm procurado satis-
fazer suas necessidades espirituais em várias fontes, deixando de 
participar ou conectar-se a uma congregação local, o luteranis-
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mo oferece um cristianismo autêntico, centralizado na justificação 
pela fé e conectado à vida real das pessoas, através de uma fé e 
doutrina sólidas e bem fundamentadas nas Escrituras (confessio-
nal), de uma presença real de Deus em nossa vida (sacramental) e 
de um sentido e objetivo claros e satisfatórios para a vida de cada 
ser humano (vocação).

Com esta proposta, este livro oferece aos leitores um bom 
material para um testemunho cristão mais confiante e efetivo em 
nossos dias, além de seu aspecto apologético adequado à con-
textualização do Evangelho para o homem moderno. 

Pr. Leandro D. Hübner - 2019


