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Nota editorial 
Falar espanhol. Jogar futebol. E gostar de gente.

Acredite se quiser, mas foi mais ou menos assim que co-
meçou meu ministério pastoral, por assim dizer, em meados 
de 2004, quando recém saído do Seminário fui chamado para 
servir como Missionário Regional para a comunidade Hispâ-
nica no Noroeste do Arkansas – EUA. As três ações, que fun-
cionavam como um tipo de pré-requisito, me foram solicita-
das numa entrevista que realizei com um Secretário Distrital 
de Missões da Lutheran Church Missouri Synod. Estava con-
cluindo o 6º ano teológico e literalmente suava tentando me 
comunicar com ele numa daquelas cabines telefônicas que 
ficavam no Vermelhão e que tantas histórias e conversas tes-
temunharam. A sabatina estava nos seus “finalmente” e eu 
lhe confessei minha preocupação com a falta de experiência 
e sentimento de incapacidade diante de um chamado pecu-
liar para o qual entendia não estar preparado. O experiente 
pastor me respondeu que para começar, o imprescindível, 
em termos práticos, seria isso mesmo: 

• Falar espanhol (que posteriormente fui me dar conta 
que significava mais que manejar o idioma castelhano, 
mas falar a linguagem das pessoas);

• Jogar futebol (que em algum momento fui aprender 
que significava mais que praticar o esporte, mas ir ao 
encontro das pessoas onde elas estão, geográfica, so-
cial e espiritualmente);

• E gostar de gente (que eventualmente fui descobrir que 
significava mais que priorizar pessoas em detrimento de 
tarefas, mais que ser sensível ao valor cultural do re-
lacionamento e da convivência, tão caro aos hispanos, 



mas morrer para mim mesmo e me tornar, ainda que 
imperfeitamente, um pequeno Cristo para eles).

Quando ouvi o Secretário de Missões, confesso que minha 
primeira reação, ingênua e precipitada, foi de alívio. Senti-me 
como Davi tentando explicar para Saul que derrubar Golias 
não seria tão difícil assim, uma vez que ele estava bem acos-
tumado a mexer com fundas, pedras e feras no campo. Tan-
to pelo treinamento que me fora proporcionado pela igreja, 
como por questão de perfil e personalidade, falar espanhol, 
jogar futebol e gostar de gente – as expectativas explicitadas 
para meu trabalho – me pareciam competências plenamente 
possíveis de serem desempenhadas, de certa forma até mes-
mo com alguma naturalidade. Esse sou eu, o senhor está me 
descrevendo – lembro de pensar com meus botões. 

Mas antes de se despedir, o Secretário de Missões con-
cluiu: “Lembre, esse é só o começo. Com o tempo, você 
precisará aprender muitas outras coisas que serão funda-
mentais para o contexto e o tipo de ministério ao qual lhe 
estamos chamando. Por isso, permaneça ensinável [teacha-
ble]”. Ele não podia estar mais certo e ter me dado mais 
sábio conselho. Eu poderia começar a tentativa de alcançar 
imigrantes latino-americanos a partir do espanhol, do fute-
bol e do esforço de amar aquele povo especial que Deus 
me daria para pastorear, que são atitudes e aptidões, como 
já expressei, familiares, até certo ponto. Tais posturas, so-
madas, claro, à formação ministerial recebida no Seminário, 
e à sempre presente misericórdia divina, seriam suficientes 
para dar início ao trabalho. Mas não tardaria em chegar o 
tempo de me defrontar com novas situações eclesiásticas, 
novas questões missionais, novas realidades pastorais que 
me obrigariam a continuar a observar, estudar, pesquisar, re-
fletir teologicamente. E foi nessa circunstância oportuna que 



a Revista Missio Apostolica passou a fazer parte da minha 
dieta básica de educação continuada. 

Bendita hora e benditos os colegas que me orientaram 
para o site original desta nossa revista. Bendita hora e ben-
ditos os colegas que me apresentaram autores luteranos 
confessionais com tão significativa experiência acadêmica e 
prática. Foi onde conheci e saboreei artigos que, tão pre-
cisamente, articulavam temas de missiologia, cristologia, 
pneumatologia, eclesiologia, sacramentologia, liturgia, den-
tre outros – temas que tocavam direta e relevantemente nas 
necessidades e oportunidades que encontrava num campo 
missionário diferente – mais difícil até – do que supunha que 
teria pela frente. Ali havia insights que respondiam ou, pelo 
menos, apontavam caminhos para questões espirituais que 
estavam sendo feitas, tanto por crentes, como por não crentes 
e descrentes. Eram diálogos e abordagens que me colocavam 
em contato com um DNA missionário do movimento luterano 
que eu jamais pensara existir, que devolviam a esperança da 
pertinência e da fecundidade de tudo o que havíamos tocado 
em sala de aula, aquela teologia saudável que ansiava em ser 
posta para trabalhar, que ansiava em continuar sendo tradu-
zida e desdobrada para um mundo faminto pelo Evangelho, 
pela Graça, pela Cruz, por Jesus. Não devo apenas à publica-
ção o crédito pelo aprendizado teológico que me foi oportu-
nizado durante os 16 anos de ministério pastoral – e por isso 
não advogaria para sua suficiência nesse sentido. Mas Missio 
Apostolica foi – e ainda é – um dos instrumentos que mais 
confio e tiro proveito. 

Pedi permissão ao nosso editor, para trazer-lhes esta nota 
pessoal nesse editorial. Falei da minha relação com esse ma-
terial, mas poderia ter citado a experiência de outros colegas 
e irmãos, que também foram e são abençoados a cada fas-



cículo por tão preciosos escritos e que poderiam subscrever 
a minha humilde chancela. A ideia é a do encorajamento, do 
reforço ao conselho ajuizado que já ouvimos de nossos mes-
tres e mentores: educação continuada, especialmente para 
líderes e pastores, é essencial. A ideia é de apresentação de 
um recurso que pode ser extremamente útil nesse esforço. 
A história ministerial de cada um é diferente, mas ouso lhes 
dizer o que há anos me foi dito: permaneçamos ensináveis, e 
demos uma chance à Missio Apostolica de nos ajudar, como 
já ajudou a tantos!

Mas nem só de testemunho vive o presente editorial. Com 
prazer, anuncio o que o leitor está prestes a desfrutar neste 
segundo número desta revista, que desde 2019 está sendo 
disponibilizada em português. O tema central é o da inten-
cionalidade da missão, isto é, aquele aspecto do labor mis-
sionário que tenciona explorar a importância da atividade do 
povo de Deus que é, ao mesmo tempo, resultado da graça 
que opera nos corações e resposta consciente, focada, pro-
ativa e alinhada a essa graça. A intencionalidade da missão 
não significa, nem no menos tóxico dos casos, o seguir a um 
modelo ou projeto específico e rígido de trabalho, nem no 
pior deles, o tornar-se escravo de um ritmo fechado, frené-
tico, legalista e ativista de uma agenda religiosa permeada 
de lista de tarefas, performances e objetivos a serem exe-
cutados. Tampouco a intencionalidade quer menosprezar o 
valor da espontaneidade das boas obras que são frutos da fé 
e acontecem naturalmente no cotidiano do viver cristão, seja 
como reação, seja como iniciativa, onde quer que o Espírito 
esteja soprando e Jesus esteja liderando. Junto com a equi-
pe editorial, a partir da conjugação dos paradoxos teológicos, 
creio que podemos ser espontâneos e intencionais ao mesmo 
tempo no campo missional. Creio que, na maioria dos casos, já 
estamos posicionados – e aqui lembramos as vocações – onde 



Deus mais precisa de nós, com a ação missionária já predis-
posta de antemão. Entretanto, quisemos investigar a viabili-
dade e a legitimidade desse ângulo particular que privilegia 
o chamado de Deus a sermos sensíveis 

• às necessidades e oportunidades à nossa volta;

• ao Espírito Santo com seus múltiplos chamados e dons 
específicos que nos capacita e envia a situações e em-
preendimentos nem sempre rotineiros e usuais;

• e à Palavra de Deus que nos visita de tempos em tem-
pos, tal como visitou o povo de Israel nos dias do profeta 
Ageu, despertando-nos do marasmo e da apatia, para 
um lugar de clareza de propósito e padrão de postura 
que tira as boas intenções do papel, movendo-nos para 
a tentativa de realização do que Deus espera de nós.

Tal tema da intencionalidade da missão nasceu na ela-
boração do Simpósio de Missão “Semeando no Concreto: 
O esforço intencional da igreja local na missão de Deus na 
cidade”, organizado em parceria entre o Distrito Paulista, o 
Seminário Concórdia e o Centro Internacional de Treinamen-
to Missionário (CITM), nos dias 04 e 05 de Outubro de 2019, 
na cidade de São Paulo. Os artigos deste número podem ser 
categorizados como exposições apresentadas no referido en-
contro ou reverberações da discussão principiada nele. Tanto 
nas palestras como nos debates ficou evidente que o tema 
merece a atenção da igreja, que não seria esgotado em um 
único evento (ou mesmo em um único periódico), e que futu-
ros desdobramentos seriam muito bem-vindos. 

No primeiro artigo, Semeando no Concreto: uma intro-
dução ao simpósio de missão urbana 2019 – SP, o Pastor Dr. 
Samuel Reduss Fuhrmann traz um prelúdio do tema a partir 



da metáfora bíblica da semeadura do evangelho, metáfora 
esta que esclarece a perspectiva fortemente teocêntrica da 
missão, sem deixar de afirmar a tarefa que Cristo deu à igreja. 
No segundo artigo, Congregações Luteranas Urbanas Frente 
à Indecifrável Tarefa de Comunicar o Evangelho, o Pastor Dr. 
Sergio Schelske aborda o trabalho missionário de congrega-
ções luteranas no contexto de grandes cidades – especifi-
camente a grande Buenos Aires – identificando dificuldades 
e suas causas e uma lista de elementos de avaliação para 
motivar uma visão e esforço missionário da comunidade lo-
cal e concluindo que a intencionalidade no desenvolvimento 
de estratégias missionárias implica em reconhecer as mudan-
ças sociais que ocorrem e a busca pela inserção relevante da 
congregação na comunidade. No terceiro artigo, A Missão 
Urbana como Desafio do Sacerdócio Real da Igreja, o Pastor 
Airton Scheunemann Schroeder trabalha a missão da igreja 
cristã no contexto urbano, concentrando no significado, pos-
sibilidades e desafios da doutrina do sacerdócio universal 
dos cristãos. O escrito fundamenta-se em textos bíblicos, li-
teratura contemporânea e escritos de Lutero para embasar 
o envolvimento intencional do cristão, enquanto indivíduo, 
e da igreja como corpo de Cristo, nas demandas da cidade. 
No quarto artigo, Construindo Pontes Missionárias: sendo in-
tencionais no testemunho no dia a dia, o Pastor Me. Leandro 
D. Hübner propõe uma maneira de ver a intencionalidade da 
missão dentro das vocações cristãs que evita o modelo evan-
gelical brasileiro e oferece propostas concretas a membros 
da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) de como cons-
truir e ser pontes para conectar pecadores a Cristo. E no arti-
go de conclusão, O papel do Sacerdócio Universal na Missão 
de Evangelizar Não Cristãos, o Pastor Leandro Junior Rech 
reforça o papel do Sacerdócio Universal de todos os crentes, 
investigando, especialmente na teologia de Lutero, base te-



órica para sua tese e subsídios práticos para a evangelização 
intencional do leigo aos não cristãos. 

Esta edição de Missio Apostolica ainda brinda o leitor 
com a resenha do livro Transforming Mission Theology 
(2017), de Charles Van Engen, pelo Rev. Francis Hoffmann 
e do livro Cross-cultural Connections: Stepping Out and Fit-
ting in Around the World (2002), de Duane Elmer, pelo Rev. 
Leandro D. Hübner.

Desejo a todos uma profícua leitura e reflexão. Não deixe 
de compartilhar seu feedback com a equipe editorial. Esta-
mos juntos, sob a graça de Deus, pensando e trabalhando na 
missão de Deus. 

Rev. Laerte Tardelli Hellwig Voss
Membro do conselho editorial

RetoRnaR ao sumáRio
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Semeando no Concreto: uma 
Introdução ao Simpósio de 
Missão Urbana 2019 – SP

Sowing In Concrete: an Introduction to The 
2019 Urban-Mission Symposium – SP

Samuel Reduss Fuhrmann1

Resumo

Em outubro de 2019, o Distrito Paulista (DP) e o Centro In-
ternacional de Treinamento Missionário (CITM) realizaram um 
simpósio de missão urbana na cidade de São Paulo, Brasil. 
Tanto pastores quanto lideranças de congregações de dife-
rentes partes do Brasil participaram do evento. Este breve 
texto serviu de base para a fala introdutória ao simpósio, cuja 
temática era “Semeando no Concreto: o esforço intencional 
da igreja local na missão de Deus na cidade.” Para introduzir 
o evento, a metáfora bíblica da semeadura do Evangelho foi 
explorada. Foi observado que essa imagem bíblica traz uma 
abordagem fortemente teocêntrica às missões, sem deixar 
de afirmar a tarefa que Cristo deu à igreja. 

Palavras-chave: Semear no Concreto. Cidade. Missão de Deus. 
Tarefa da Igreja.

1 Bacharelado em Teologia (2007), ULBRA. Especialização com habilitação ao 
Ministério Pastoral (2010), Seminário Concórdia de São Leopoldo. Doutorado 
em Teologia Prática pelo Concordia Seminary, Saint Louis (EUA), do programa 
Theology and Culture. Pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil na Con-
gregação da Paz de Interlagos, São Paulo – SP.
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Abstract

In October of 2019, the Paulista District and the International 
Center of Missionary Training (CITM) hosted a symposium of 
urban mission in the city of São Paulo, Brazil. Both pastors and 
leaders of congregations from different parts of Brazil attended 
the event. This short text served as the basis for the introduc-
tory speech to the symposium, whose theme was, “sowing in 
concrete: congregational effort in God’s mission in the city. To 
introduce the event, the biblical metaphor of sowing the gos-
pel was explored. It was noted that the biblical image brings a 
strong theocentric approach to missions, without leaving aside 
the task which Christ has given to the church. 

Keywords: To sow in Concrete. City. God’s mission. The Chur-
ch’s Task. 

Introdução 

Uma das imagens que mais me marcaram quando cheguei 
à cidade de São Paulo foi esta da Avenida 23 de Maio (ima-
gem datashow): é uma parede com plantas que parecem nas-
cer do concreto. Ela me marcou porque São Paulo é conhe-
cida como a “selva de pedras”, mas alguém colocou plantas 
ali, e as plantas vingaram. Elas estão embelezando a parede, 
em meio ao concreto. Imagino que para fazer isso foi neces-
sário conhecimento de causa, quem sabe de alguém que es-
tudou arquitetura, urbanismo e paisagismo. Provavelmente a 
pessoa precisou projetar, estudar a melhor forma de fazer, ver 
como colocar a planta ali de modo que não ficasse exposta 
demais e nem escondida a ponto de não pegar sol. E o fato é 
que a planta vingou. As pessoas passam ali, no meio do con-
creto denso, e se deparam com aquele verde cheio de vida. 
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Na minha infância eu me acostumei a ver muitas plantas 
brotando da terra. Na casa onde cresci havia uma horta aos 
fundos. Meus pais preparavam a terra, colocavam a semente, 
e a planta surgia. Às vezes parecia que nem era preciso esfor-
ço. Flores apareciam do nada; alguém colocava até mesmo 
lixo orgânico na terra e, de repente, dali surgia um pé de to-
mate. Parece que surgia e crescia naturalmente. 

Mas o mesmo não acontece aqui em São Paulo. Eu já ten-
tei cultivar algumas plantas no quintal da minha casa (na re-
gião de Interlagos), e não tem dado muito certo. Eu pensava 
que conseguiria fazê-lo porque eu cheguei a ajudar meus pais 
a cultivar uma horta e um jardim aos fundos de casa na minha 
adolescência. Por isso eu achei que saberia como fazer aqui 
em São Paulo, talvez pensando que a planta cresceria forte 
como era lá no interior do Rio Grande do Sul. Mas passados 
alguns dias, a planta murchou. Tentei salvá-la com algumas 
técnicas que eu via meus pais fazerem, mas não deu certo. A 
planta morreu. Então decidi fazer uma pesquisa na internet. 
Percebi que preciso estudar um pouco sobre como fazer um 
jardim suspenso. Mas também será preciso observar quais 
partes do quintal a luz solar alcança durante a maior parte do 
dia. Em outras palavras, parece bem mais difícil cultivar um 
jardim ou uma horta na cidade. 

Para falar a verdade, tudo indica que o problema não é 
o fato de que no concreto é muito mais difícil. Talvez a difi-
culdade é que eu espero que dê certo aqui, do mesmo jeito 
que eu via os meus pais cultivarem plantas no interior do 
Rio Grande do Sul. Talvez eu esteja usando técnicas que não 
dão certo no concreto. É possível que eu esteja esperan-
do que as plantas que vão surgir aqui, em uma garrafa PET 
pendurada por um arame, sejam as mesmas e exatamente 
iguais àquelas que cresciam lá no interior do Rio Grande do 
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Sul. Mas o fato é que semear no concreto exige técnicas e 
um conhecimento diferentes! 

Essa realidade do mundo das plantas é útil para introduzir os 
assuntos que serão tratados neste simpósio de missão urbana, 
além de permitir um retorno à imagem bíblica usada por Jesus 
para falar da missão que ele deu aos seus seguidores. Os pa-
rágrafos a seguir falarão dessa imagem e de como podemos 
ver o trabalho da igreja à luz de uma tarefa de semeadura no 
concreto. Esta apresentação é o primeiro passo em direção 
à reflexão sobre como melhor ‘semear no concreto’. Come-
cemos, portanto, com a tarefa de semeadura, que envolve o 
trabalho da igreja e tem sua origem nas Escrituras. 

A tarefa da semeadura: nosso esforço em uma 
missão que é de Deus 

Para entender o que está sendo proposto neste simpósio 
em termos de ‘semear no concreto’, é preciso falar daquilo 
que é mais básico, a raiz, por assim dizer, dessa metáfora. Na 
primeira reunião em que foi dado início ao planejamento des-
te simpósio, os pastores do DP começaram a falar de várias 
percepções que cada um tem com respeito aos desafios da 
igreja aqui em São Paulo. A lista ficou enorme. Então o co-
lega e amigo Rev. Iderval Strelhow fez uma pergunta básica, 
que tocou na raiz da questão: “as nossas congregações que-
rem realmente fazer missão?” Provocados por essa pergunta, 
alguns deram voz a preocupações que podem ser resumidas 
da seguinte maneira: “Infelizmente, o povo parece que não 
quer fazer missão. Nosso povo gosta e se alegra, talvez até 
se emocione, quando entram membros novos, ainda mais 
quando um adulto é batizado. Mas o pessoal parece que não 
entendeu que, para isso acontecer, é preciso que todos se es-
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forcem”. Também foi dito: “nós ainda não aprendemos como 
ser igreja em missão na cidade”. 

Poderíamos discutir e discordar dessas afirmações. Para o 
propósito desta fala introdutória, no entanto, o importante é 
se perceber que este simpósio, em parte, nasce de uma certa 
inquietação, para não dizer angústia, de nós pastores. Nós 
sabemos que o Senhor está no controle de sua igreja e que a 
missão é de Deus, o que nos traz um grande consolo. E ainda 
assim, parece que a ênfase e o ensino deste entendimento 
bíblico teocêntrico de missão, por alguma razão, podem ter 
levado muitos a uma certa indiferença a como o trabalho de 
missão acontece de maneira concreta no mundo. Parece ha-
ver uma certa desatenção ao fato de que há trabalho a ser 
feito hoje para que mais pessoas creiam naquilo que Deus 
já fez (e é completo) por todos em Cristo. Por essa razão, os 
pastores do DP propõem a seguinte pergunta como questão 
norteadora do simpósio: como podemos enfatizar o ensino 
bíblico de que a missão é de Deus e dependente dele, sem 
que essa convicção leve a um desinteresse ou desatenção ao 
fato de que Jesus deu uma tarefa à igreja e, portanto, que 
nós participamos nessa missão como povo de Deus?

Guiados, então, por esta pergunta na elaboração do sim-
pósio, concluímos que a metáfora bíblica em que Jesus fala 
de pregar o Evangelho em termos de semeadura seria im-
portante para este evento. Em Mateus 9.35-38, num contexto 
em que Jesus chama os 12 apóstolos, depois de se compa-
decer das multidões aflitas, ele diz: “a seara é grande, mas 
os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da 
Seara que envie trabalhadores à sua seara.” Em seguida Ma-
teus lista os nomes dos 12, dentre os quais 11 seriam envia-
dos às nações ao final da narrativa para pregar o Evangelho 
e batizar (Mt 18.19, 20). Discussões exegéticas sobre este se-
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gundo texto propriamente indicam que Jesus deu essa tarefa 
primeiramente aos apóstolos. Uma leitura que isola Mateus 
10 e Mateus 28 do restante do Novo Testamento, no entanto, 
pode levar à conclusão indevida de que somente os apósto-
los deveriam desempenhar essa tarefa. Uma leitura assim, por 
consequência, resultaria na visão de que o trabalho de missão 
em termos de anunciar ou compartilhar o Evangelho com os 
que não creem é um tipo de atividade que somente aqueles 
que receberam um treinamento especial para isso podem, 
de fato, desenvolver; seria a visão de que ‘isso é trabalho do 
pastor’. Essa leitura, no entanto, desconsidera o Evangelho 
conforme Lucas e o livro de Atos, onde muitos outros segui-
dores de Jesus também anunciam a mensagem de que ele é 
o Messias. Em Lucas, por exemplo, Jesus aplica a imagem da 
semeadura à missão dada a outros 70 de seus seguidores, a 
quem ele envia “para cada cidade e lugar aonde ele tinha de 
ir” (Lc 10.1). Em Atos, o primeiro mártir foi o diácono Estêvão 
(Atos 6-8), cuja morte resulta exatamente de sua ação de pre-
gar o Evangelho, de semear, embora ele fosse um diácono, e 
não um apóstolo. Em outras palavras, a tarefa da semeadura 
não é limitada aos apóstolos. Tampouco é essa tarefa algo a 
ser realizada somente por pastores hoje. Ela envolve muitos 
outros seguidores de Jesus, que podem trabalhar de diferen-
tes maneiras, realizando diferentes funções de acordo com o 
contexto onde cada um se encontra.2 Esta é uma das razões 

2 A importância do contexto neste ponto diz respeito ao fato de que, na teologia 
luterana, toda pessoa cristã é chamada a pregar o Evangelho quando se en-
contra entre não cristãos. Quando o contexto é de uma comunidade cristã ou 
congregação, no entanto, ali é necessário que uma pessoa devidamente prepa-
rada e chamada para a função de pregar e administrar os Sacramentos exerça o 
Ofício da Pregação. Esta articulação aparece com clareza nos textos de Lutero 
nos quais é fundamentada a doutrina do Sacerdócio Universal, que também 
receberá atenção neste simpósio. Um artigo que dá destaque à importância 
do contexto nesse ensino do reformador é oferecido por Paulo W. Buss, em “O 
Ministério Pastoral e o Sacerdócio Universal dos Cristãos” (BUSS, 1998). 
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por que nós propomos a metáfora de Semear no Concreto 
para falar do esforço congregacional para se engajar na mis-
são de Deus. 

Outra razão para o uso dessa imagem é a perspectiva teo-
cêntrica que ela nos dá sobre missão, sem deixar de apontar 
para a necessidade do trabalho e esforço da igreja em sua 
tarefa distinta. As pessoas que ouviram Jesus falar sobre a 
tarefa de pregar o Evangelho em termos de semeadura co-
nheciam a história do seu próprio povo, a qual teve o seu ápi-
ce no cumprimento da promessa de Deus em uma terra que 
dava frutos porque o SENHOR mandava a chuva. Isso pode 
ser visto em Deuteronômio 11.10 e 11, quando um contraste 
é feito entre o Egito e a Terra Prometida: “A terra que vai 
ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, de-
pois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito 
para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém a terra 
que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde 
nunca falta chuva. O Senhor, nosso Deus, cuida daquela terra 
e nunca a esquece, desde o começo até o fim do ano”. É 
importante notar que, no Egito como escravos, o povo tinha 
que carregar água por longas distâncias para regar a plan-
ta, buscando-a do Rio Nilo. Ou seja, num certo sentido, as 
pessoas dependiam de seus próprios esforços para que as 
plantas frutificassem. Já na Terra Prometida, embora o povo 
ainda tivesse que exercer a tarefa de semear, ele podia con-
fiar que Deus enviaria a chuva e cuidaria da plantação como 
ele mesmo prometera. Essa é a “história por trás da imagem” 
ou “narrativa implícita”, como diria Justin Rossow3, que gos-

3 Especialista em teoria da metáfora e seu uso na pregação, Rossow argumenta 
que toda a metáfora possui o que ele chama de história ou “narrativa implíci-
ta.” Essa narrativa, embora geralmente presente apenas de forma latente, é 
fundamental ao se interpretar uma metáfora, e o mesmo se aplica às metáforas 
bíblicas (ROSSOW, 2020). 
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taríamos de manter como pressuposto ao falarmos de seme-
ar no concreto. Nós precisamos semear, o que pode requerer 
bastante esforço, planejamento e trabalho árduo, mas afirma-
mos com gratidão que a planta cresce apenas se aquele que 
manda a chuva a fizer crescer e dar fruto. 

Esse ponto aparece no Novo Testamente quando o após-
tolo Paulo escreve à igreja em Corinto para resolver um con-
flito naquela congregação. Alguns tinham preferência pelo 
próprio apóstolo e seu trabalho, enquanto outros preferiam 
Apolo, e essa situação estava dividindo a igreja. Então o após-
tolo escreve: “Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento 
veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coi-
sa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento” (1Co 
3.6-7). É importante notar que aqui Paulo afirma que tanto 
ele quanto Apolo trabalharam, mas dá ênfase ao fato de que 
o crescimento foi dado por Deus. Por isso, é importante no-
tar que Paulo, o mesmo que também disse que se tornara 
“tudo para todos a fim de poder, de qualquer maneira possí-
vel, salvar alguns” (1Co 9.22), agora diz: “o crescimento veio 
de Deus”. Ou seja, aquele que muito se esforçou na missão 
não deixou de crer e afirmar que o crescimento depende da-
quele que manda a chuva. Portanto, podemos entender essa 
metáfora e o envio dos seguidores de Jesus à seara como 
se o Salvador dissesse: “Semeiem o Evangelho, anunciem a 
mensagem, e deixem o restante comigo!” Essa é a tarefa dis-
tinta da igreja, e as congregações podem se esforçar para 
exercê-la confiando que o fruto e o crescimento dependem 
do Senhor da Seara, pois a missão é de Deus.    
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Participando na Missão de Deus em meio ao 
“concreto”

Falar de missão no contexto urbano e seus desafios não é 
novidade na IELB e, por isso, este simpósio dá continuidade 
ao trabalho de muitos outros trabalhadores da seara. Já nos 
anos 1970s, a igreja estudou e planejou maneiras de alcançar 
uma presença mais forte nas grandes cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro durante um período de fortíssima urbanização 
no Brasil (BUSS, 2000, p.164), o que exigiu estudo missioló-
gico e planejamento.4 Mais tarde, ao final dos anos 1980s e 
1990s, a equipe docente do Instituto Concórdia de São Paulo 
(ICSP) deu início ao que poderíamos chamar de uma missio-
logia urbana na IELB, através do Centro de Pesquisa e Trei-
namento Missionário (CPTM) e do Centro Internacional de 
Treinamento Missionário (CITM). O ICSP promoveu simpósios 
de missão urbana até o começo dos anos 2000s. O principal 
desafio endereçado era relacionado ao fato de a igreja ter se 
mudado para as cidades sem, no entanto, ter se esforçado 
suficientemente para tornar-se uma igreja urbana. Em outras 
palavras, até mesmo nas grandes cidades do sudeste brasilei-
ro, congregações funcionavam como se ainda estivessem em 

4 Já em 1973, o professor Oswaldo Schueler introduziu o termo “contextualiza-
ção” à equipe docente e aos alunos do Seminário na aula inaugural de abertu-
ra daquele ano. Schueler argumentou que os dados providos pelos cientistas 
sociais deveriam servir de informação aos pastores da IELB a fim de que eles 
pregassem o Evangelho de maneira mais bem contextualizada. Mas parece ter 
sido somente 20 anos mais tarde que um pastor retomou o assunto trazido por 
Schueler e escreveu uma dissertação de mestrado sobre a contextualização do 
Evangelho para o contexto brasileiro. O Rev. Rony Ricardo Marcquardt, autor 
da dissertação, demonstrou a importância de sua pesquisa ao mencionar a difi-
culdade que a IELB tinha para se tornar uma igreja urbana em um período em 
que o nível de urbanização no Brasil alcançava seus índices mais altos, e a IELB 
perdia membros nas grandes cidades brasileiras (SCHUELER, 1974, p. 104-8 e 
MARQUARDT, 2005).
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áreas rurais.5 Após o fechamento do ICSP, o CITM continuou 
nutrindo o pensamento teológico sobre a missão de Deus 
sob a liderança do Rev. Dr. Anselmo E. Graff, professor do 
Seminário Concórdia de São Leopoldo. Especificamente com 
respeito à missão urbana, avanços podem ser percebidos 
com mais clareza desde 2014. Neste ano, um centro de trei-
namento foi fundado na cidade do Rio de Janeiro, o Centro 
de Treinamento Missionário Nestor Welzel (CTM-NW), como 
resultado dos esforços de lideranças locais e do Rev. Laerte 
Tardelli Voss, ex-missionário a hispanos nos EUA. Este centro 
de treinamento, desde então, promove treinamentos para a 
missão urbana a seminaristas, pastores e lideranças. Soma-
do a isso, em parceria com o CITM, o CTM-NW passou a 
organizar fóruns regionais de missão urbana no sudeste bra-
sileiro novamente, onde a maior parte da população urba-
na brasileira está localizada. Esses exemplos mostram que, 
ao falarmos de missão urbana neste simpósio que começa 
hoje, estamos unindo esforços a muitos outros trabalhadores 
da seara. Este simpósio dá continuidade à trajetória iniciada 
por trabalhadores luteranos fiéis do passado e do presente, a 
quem nos unimos em um esforço comum – aprender e cres-
cer na tarefa de semear o Evangelho no concreto, em nossas 
grandes cidades. 

A possível contribuição deste simpósio para esse diálogo 
contínuo entre trabalhadores da seara urbana reside na lente 
da metáfora explicada acima, através da qual queremos con-
vidar a igreja a ver seus próprios desafios e sua participação 
na missão de Deus. Nesse sentido, os textos bíblicos citados 
acima e a metáfora que flui deles leva à seguinte conclusão: 

5 Há um breve resumo do trabalho teológico na IELB voltado para as missões 
urbanas no artigo “Identidade eclesial luterana e a missão da igreja diante da 
realidade das favelas” (FUHRMANN, 2020, p.223).
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nós precisamos trabalhar e nos esforçar como igreja para 
compartilhar o amor de Deus com mais pessoas e, ao mesmo 
tempo, a missão é e permanece dependente de Deus. É por 
isso que o subtítulo do simpósio fala de um ‘esforço congre-
gacional’ E missão de Deus (e não ‘esforço congregacional 
OU missão de Deus’). Isso pressupõe a ideia (óbvia) de que 
há trabalho a ser feito, e isso pode requerer bastante esfor-
ço, mas isso não muda o fato de que a missão e seus frutos 
dependem daquele que envia a chuva, algo que é bastante 
claro nas Escrituras. 

“Se a Bíblia é clara sobre a importância dessa tarefa da 
igreja, e se missões na cidade têm sido estudadas e afirmadas 
há pelo menos 50 anos na IELB, por que nós ainda estamos 
discutindo esses aspectos básicos da missão de Deus em 
2019?” – alguém poderia perguntar. Por um lado, há a rea-
lidade do pecado, que atrapalha a pregação do Evangelho 
(sem contar a ação do diabo) e a resistência do mundo ao 
Evangelho. Esses aspectos não podem ser negados, e muitos 
outros poderiam ser levantados. Para o presente propósito, 
no entanto, é importante permitir à questão norteadora do 
simpósio e à imagem da semeadura conduzirem nossa refle-
xão. Por um lado, a resposta à pergunta acima já foi dada: há 
muitos que parecem não perceber ou não querer fazer o tra-
balho necessário para que as ações de participação na mis-
são de Deus aconteçam. Por outro lado, há o problema do 
chamado “reducionismo vertical”, que vai na raiz da questão. 
Esse é um problema apontado aqui no Brasil por Graff, infor-
mado pelo artigo de David Peter sobre as duas dimensões do 
evangelismo (GRAFF, 2019, p.18-20 e PETER, 2004). Nesse 
tipo de reducionismo, Graff explica, tudo é atribuído a Deus 
no trabalho da missão, a ponto de se negligenciar o fato de 
que Deus usa a igreja como seu instrumento no mundo. Em 
outras palavras, esse reducionismo teológico leva à negligên-
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cia do fato de que Jesus deu à igreja a tarefa de semear. 
Como resposta ao problema, Graff lembra que a teologia de 
Lutero possui não apenas uma dimensão vertical, mas tanto 
uma dimensão vertical como uma horizontal, dentro da qual 
a igreja age em amor ativamente. É claro, há outros aspectos 
que precisam ser considerados a fim de entendermos nossos 
próprios desafios (internos) ou limites.6 Por agora, no entanto, 
é importante apenas destacar que a dimensão mais funda-
mental da nossa teologia e a maneira como Deus já agiu para 
fazer o necessário para a nossa salvação (artigo IV da Con-
fissão de Augsburgo) têm implicações também para nossas 
vidas no mundo, dentro da dimensão horizontal. 

É dentro dessa dimensão, nas nossas relações horizontais, 
onde o esforço congregacional, estratégias e a tarefa de pla-
nejar ações missionárias que serão discutidas neste simpósio 
precisam ser situados. Isso evita o possível mal-entendido de 
que a afirmação do esforço na missão seria uma espécie de 
autojustiça diante de Deus. Evitando esse entendimento (que 
seria) problemático, portanto, vamos olhar para o “esforço in-
tencional” afirmado neste simpósio como parte da dimensão 
ativa da vida cristã, uma vida ativa no amor ao próximo a par-
tir da fé, guiada pelo Espírito Santo. É uma vida em que, por 
meio do arrependimento e perdão diários, o Espírito nos leva 
a olhar para fora de nós mesmos – primeiramente para Cristo, 

6 À luz do que temos discutido como igreja sobre o Ministério Pastoral, desde 
a última Convenção Nacional da IELB em 2018, parece haver limites quanto 
ao nosso entendimento da abrangência do Ministério da Pregação. Um desses 
limites é a reflexão sobre Ministério com vistas apenas ao ofício pastoral em ter-
mos de atendimento congregacional, de cuidar ou atender às ovelhas do reba-
nho, sem se considerar o ofício missionário, o aspecto de busca e pregação aos 
que não creem. Quem propõe uma reflexão que ajuda a superar esse limite é o 
missiólogo luterano Detlev Schultz em Mission fom the Cross, quando o autor 
endereça o que ele chama de “Catividade Paroquial do Ministério” (SCHULTZ, 
2009, 263–82).
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a fim de recebermos o seu perdão, e então para o próximo, 
a fim de compartilharmos a mensagem desse perdão. Essa 
visão situa a nossa atividade missionária dentro da vida cris-
tã. Tal atividade é necessária não para a nossa salvação, mas 
para a salvação do nosso próximo, já que Deus decidiu dar à 
igreja a tarefa de ser seu instrumento. Isso foi feito para que 
o Evangelho, a mensagem que Jesus morreu na cruz para 
salvar o mundo, possa alcançar outras pessoas. Vendo nossa 
participação na missão de Deus desta maneira, vamos ouvir 
apresentações e interagir sobre como ser congregação em 
ação social na cidade, como ser congregação em missão no 
mundo urbano para pregar a mensagem distinta da igreja e 
sobre a intencionalidade da missão na Bíblia. Somado a isso, 
vamos ver apresentações sobre as experiências de membros 
de uma congregação que trabalham na plantação de igreja 
em uma favela de São Paulo e sobre o trabalho de um pastor 
em seu esforço para reestruturar sua congregação para uma 
nova geração, preservando os fundamentos da teologia lu-
terana. Vou então deixar com os conferencistas e oficineiros. 

Dessa forma, estaremos, por assim dizer, alinhando, afian-
do ou reformando as ferramentas que servirão ao propósito 
de semear no concreto.

Considerações finais

Uma das implicações de olhar para as missões com as 
lentes da semeadura é que essas lentes nos levam a colocar 
nossa confiança no Deus que se revela a nós como Pai, Filho 
e Espírito Santo, ao participarmos em sua missão. Uma das 
promessas bíblicas que pressupõe a imagem da semeadura 
ligada à Palavra é a seguinte: “A chuva e a neve caem do céu 
e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plan-
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tas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem 
plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também 
é a minha palavra: ela não volta para mim sem nada, mas faz 
o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo” (Is 
55.10, 11). Essas palavras servem principalmente para aque-
les momentos quando nos deparamos com preocupação e 
até ansiedade diante dos desafios da missão e da nossa in-
capacidade. A Palavra que é semeada realiza os propósitos 
daquele que manda a chuva, o Senhor da Igreja. 

Queridos irmãos e colegas do sudeste brasileiro, vamos 
colocar nossas mãos na terra, vamos enchê-las de terra se 
necessário. Vamos semear no concreto, confiando naquele 
que envia a chuva! 
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Congregações Luteranas Urbanas 
Frente à Indecifrável Tarefa de 
Comunicar o Evangelho

Urban Lutheran Congregations Facing the 
Indecipherable Task of Communicating the Gospel

Sergio Schelske1

Resumo

As congregações luteranas que têm trabalhado no contexto 
das grandes cidades durante as últimas décadas encontram 
dificuldades para desenvolver uma projeção missionária es-
tável. Identificamos uma raiz histórica que impede essa in-
serção. Além disso, um breve estudo estatístico mostra um 
decréscimo numérico nas congregações da grande Buenos 
Aires. A intencionalidade no desenvolvimento de estratégias 
missionárias variadas implica em reconhecer as mudanças so-
ciais que ocorrem. Um aspecto essencial será alcançar uma 
inserção relevante da congregação na comunidade. O arti-
go oferece uma lista de elementos de avaliação para motivar 
uma visão e esforço missionário da comunidade local.

Palavras-chave: Missão Urbana. Intencionalidade. Estratégia. 
Innere Mission. História e Paradigma da Missão.

1 Bacharelado em teologia pelo Seminario Concordia, da Argentina, e doutorado 
em missiologia pelo Concordia Theological Seminary, Fort Wayne. Atualmente 
é diretor e professor do Seminario Concordia, Argentina, e representante da 
América Latina no Comitê de Seminários do Concílio Luterano Internacional.



28

Resumen

Las congregaciones luteranas que han trabajado en el con-
texto de grandes ciudades durante varias décadas encuen-
tran dificultades para desarrollar una proyección misione-
ra estable. Identificamos una raíz histórica que impide esta 
inserción. Además, un breve estudio estadístico muestra un 
decrecimiento numérico en las congregaciones del Gran Bue-
nos Aires. La intencionalidad en el desarrollo de variadas es-
trategias misioneras implica reconocer los cambios sociales 
que ocurren. Un aspecto esencial será lograr una inserción 
comunitaria relevante de la congregación. El artículo provee 
una lista de elementos de evaluación para impulsar una visión 
y esfuerzo misionero de la comunidad local. 

Palabras clave: Misión Urbana, Intencionalidad, Estrategia, 
Innere Mission, Historia y Paradigma de la Misión.

Introdução

É provável que o título deste artigo provoque dois tipos 
diferentes de reações. Por um lado, levantaremos a voz des-
cartando o adjetivo “indecifrável”, já que vamos dizer que 
sabemos sim o que deve ser feito: “pregar o evangelho a 
todos”. Sabemos que é assim. Quem se atreverá a dizer que 
a tarefa da igreja seja outra a não ser pregar o evangelho? 
Efetivamente é assim. Portanto, o objetivo deste artigo não 
é contradizer uma tarefa fundamental e fundacional: se as 
congregações não pregam o evangelho em seu meio, per-
dem a perspectiva e a razão de existir. Ou seja, a missão 
deixa de ser parte de seu propósito, pelo menos a missão 
que pertence a Deus.
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Por outro lado, poderemos ficar perplexos e até nos iden-
tificar com esse adjetivo, pois com certa sinceridade reconhe-
ceremos que as grandes cidades, como campo para a missão, 
se tornaram em enormes tramas de difícil compreensão, isto 
é, indecifráveis para uma comunicação relevante por parte 
da igreja do evangelho. Podemos acrescentar neste ponto 
que esta realidade, em termos gerais, é a que afeta princi-
palmente as congregações que estão há mais tempo instala-
das no contexto urbano, o que já em si representa um caso 
para análise.

No entanto, a proposta deste artigo é que “sejamos como 
crianças” e assumamos o desafio quase de forma lúdica, não 
como um problema a ser resolvido, mas que, sustentados pela 
graça de Deus, possamos considerar de bom grado e interesse, 
da mesma forma que começamos a tarefa de decifrar a mon-
tagem de um quebra-cabeça, uma sopa de letras ou palavras 
cruzadas, de modo que não nos sintamos perdidos, mas sim 
completamente envolvidos em conseguir que o indecifrável 
chegue a ser na vida da igreja um mapa claro, uma mensagem 
distintiva e uma abordagem missionária de grande impacto.

Para avançar nessa direção, será necessário estabe-
lecer um norte e então propor um caminho. O norte foi 
estabelecido pelo tema geral proposto que está de-
terminado por outro objetivo que historicamente está pre-
sente nas definições de missão. Refiro-me ao aspecto “in-
tencional” da missão como conceito, uma compreensão 
por parte da igreja e um exercício concreto em sua vida. 

Assim, podemos assimilar que a missão da igreja se trata de 
um cruzar intencional de barreiras para chegar a quem preci-
sa ouvir sua mensagem.

Agora, este norte, além de dar a impressão de ser estraté-
gico, é na verdade fundamentalmente teológico. Reflete uma 
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compreensão da mensagem bíblica entendida novamente 
a partir dos polos divino e humano. Da perspectiva divi-
na, ninguém pode encontrar a reconciliação ou recuperar 
a comunhão perdida a menos que Deus o chame (Jo 6.44). 
Da perspectiva humana, ninguém pode por seus próprios 
meios conhecer ou encontrar um Deus Salvador por maior 
intenção ou esforço que faça (“todos pecaram e carecem da 
glória de Deus”, Rm 3.23). Então, já não se trata de querer, 
mas sim de poder. O ser humano não pode chegar a Deus. 
A cegueira e a ignorância espiritual constituem uma primei-
ra descrição necessária do campo missionário reduzido ao 
mais simples e comum à humanidade. Resumindo, somente 
Deus sabe e pode, e por isso envia sua igreja para levar a 
mensagem que é o poder de Deus em ação, que efetua o 
milagre da fé. Esta é a intenção divina e em consequência a 
intenção necessária da igreja. 

Se temos clareza quanto ao norte teológico que estabele-
ce a necessidade e os meios, poderemos incorporar a dimen-
são estratégica para a qual este artigo vai então se orientar. O 
caminho proposto começará com uma breve revisão do pro-
cesso histórico pelo qual a Igreja Evangélica Luterana da Ar-
gentina passou, desde seu início oficial em um contexto rural 
passando a um ambiente urbano, particularmente na região 
conhecida como “Grande Buenos Aires”. Ao prestar atenção 
a essa época e processo, nós vamos discernir alguns aspectos 
úteis para a análise do tempo presente. Um segundo passo 
será considerar e resumir o momento atual por meio de uma 
visão estatística, identificando as mudanças demográficas 
que se observam e as dificuldades que elas geram.

Um terceiro movimento nos dará a oportunidade de inse-
rir uma orientação do trabalho que identifique as mudanças 
como chaves que permitem decifrar positivamente qual é o 
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rumo a seguir e a forma de fazê-lo, antecipando um futuro re-
novado na vida das comunidades luteranas urbanas da IELA.

IELA – revisão e aprendizados de sua história

Esta frase é conhecida e a história demonstra que ela é 
certa: “saber de onde viemos para saber para onde vamos”. 
Por isso, mais uma vez uma olhada breve no começo da IELA 
(Igreja Evangélica Luterana Argentina) e sua formação nos 
permitirá ter uma abordagem histórica do processo que nos 
trouxe até este momento no espaço e no tempo.

Em primeiro lugar, a IELA foi denominada como uma igre-
ja de confluências. Este dado não é de pouca importância 
e nos permite compreender que já desde o próprio início a 
igreja se viu sujeita a processos de acomodação e contextua-
lização com maior ou menor flexibilidade, mas em sua origem 
está presente esta característica, mesmo que não tenha se 
manifestado à primeira vista. A imigração para a Argentina 
a partir da Rússia ao final do século XIX encontrou outra cor-
rente migratória que formou o Sínodo de Missouri, que en-
viou pastores missionários através da IELB (Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil) em uma primeira etapa. Esta conjunção 
deu origem à IELA em 1905, na colônia rural da província 
(estado) de Entre Rios. A partir desta localidade a igreja se 
expandiu pelo território nacional, seguindo a lógica da cor-
rente migratória, onde havia grupos de famílias de procedên-
cia alemã e luterana que se conectavam ou sabiam de sua 
existência, para lá se dirigia um pastor para prover-lhes de 
seus serviços. Ainda que a origem e avanço se manifestaram 
fortemente nas zonas rurais, vale dizer que já em 1907 se 
organizou uma primeira missão na cidade de Buenos Aires, 
com certos contratempos e dificuldades próprias da época 
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(Primeira Guerra Mundial). Consolidou-se o trabalho nesta 
cidade  desde 1917 com um pastor missionário. Podemos 
afirmar que esta foi a primeira comunidade estabelecida no 
contexto urbano na capital do país. A partir desta congrega-
ção se formariam uma boa parte das atuais paróquias que 
encontramos na região da chamada “Grande Buenos Aires”. 

 

Este início aparenta marcar uma presença antiga e perma-
nente da IELA no contexto urbano. No entanto, ao indagar 
sobre o impacto missionário desta presença, poderemos iden-
tificar que a matriz de seguir e reunir a massa migratória de pro-
cedência alemã permaneceu como uma marca indissolúvel da 
identidade missionária, que foi definida como innere mision. 

Esta definição permaneceu como a política missionária das 
primeiras décadas de vida da igreja e, em boa medida, assim 
permaneceu no imaginário de muitos de seus membros, con-
siderando de maior importância a busca de pessoas afastadas 
em comparação com a necessidade de evangelizar e dar tes-
temunho a quem ainda não conhece a Cristo, por exemplo. 

A análise da história do tempo em que se estabeleceram 
e cresceram as paróquias da Grande Buenos Aires (contexto 
urbano) responde a um movimento migratório interno no 
país a partir da zona rural para a mencionada região, moti-
vado principalmente pela necessidade econômica, somado 
à industrialização própria destas épocas com crescente de-
manda de mão de obra. Assim, famílias inteiras se transfe-
riram para a área metropolitana de Buenos Aires, formando 
novas congregações ou nutrindo as já existentes. Desta for-
ma, observamos que em um período de 40 a 50 anos se pro-
duziu um transplante étnico geográfico (período pioneiro) 
que se reforçou com um “retransplante” geográfico social 
(período de identificação), o qual sem dúvida trouxe conse-
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quências sobre a afirmação da identidade destas congrega-
ções, as quais, longe de enfrentar a hostilidade percebida 
no período pioneiro, tiveram que se definir frente a uma cer-
ta indiferença e desinteresse pela filiação religiosa de quem 
formava parte dessas comunidades (VILLALPANDO, 1970). 
O sentido de anomia e anonimato, algo novo para quem 
vinha de comunidades rurais bem delimitadas, representou 
um grande desafio para a cosmovisão étnico-espiritual des-
tas comunidades. 

O fenômeno social da migração interna teve suas conse-
quências:

A migração de famílias inteiras, motivadas pelas 
reiteradas crises nas zonas rurais, intensificou 
o trabalho pastoral na cidade. Mas como a 
política missionária estava claramente definida 
(não no papel) e continuava sendo a mesma 
que no começo do trabalho na Argentina, ou 
seja, a missão interna (innere mision), não foi 
difícil abordar a situação. Porém, a ineficácia 
da estratégia começou a aparecer quando 
as segundas gerações começaram a sentir 
os efeitos da urbanização, e pouco a pouco 
as perdas pela porta de trás começaram a ser 
percebidas (FLOR, 1990, p. 139).

O estabelecimento de congregações no contexto urba-
no não significou a busca intencional de estabelecer comu-
nidades com uma forte marca Evangelística, mas sim a re-
petição de uma estratégia conhecida, já experimentada e, 
por que não dizer, com bons resultados: seguir o rebanho 
para mantê-lo unido, no lugar em que este se estabeleça. 
Assim, em lugar de reconfigurar uma nova perspectiva mis-
sionária autóctone de visão estratégica mais ampla, refor-
çou-se o ideal de perceber a congregação como um espaço 
de encontro com forte marca étnico cultural, acompanhada 
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pelo aspecto espiritual como um componente fundamental, 
mas não necessariamente definidor.

A partir desta perspectiva também se desenvolve a afirma-
ção da busca de “atenção espiritual”. Essa busca de atenção 
espiritual reúne um conglomerado de pensamentos e atitu-
des que ajuda a entender também a inatividade evangelística 
e a carência de um testemunho definido frente a uma socie-
dade predominantemente Católica Romana nominal. A ideia 
de ser “atendidos espiritualmente” reflete não só o papel 
passivo que as comunidades luteranas assumiam como tais, 
mas também a compreensão de uma vocação desconectada 
da fé e a função dos pastores e missionários enviados pela 
igreja nacional. Trata-se de uma expressão que se ouve e seu 
significado fica à vista.

Esta brevíssima resenha histórica enfocada em identificar 
o paradigma missionário desenvolvido na IELA, particular-
mente focada no contexto urbano da Grande Buenos Aires, 
nos permite traçar as seguintes linhas:

1. A IELA se forjou dentro de um contexto de forte im-
pulso imigratório para a Argentina, dando lugar a uma 
igreja com definida identidade étnica nutrida pelo fluxo 
de imigrantes de ascendência russo-alemã provenien-
tes em sua maioria do leste da Europa.

2. A estratégia missionária é definida pelo termo “missão 
interna”, a qual implicava responder ao convite de imi-
grantes para receber a visita de um pastor.

3. O envolvimento das congregações formadas ou em for-
mação se limitava a receber “atenção espiritual” de seus 
pastores. Assim se desenvolveu uma conduta passiva 
quanto à responsabilidade de desenvolver uma forte li-
derança local junto com o compromisso evangelístico.
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4. As congregações acabaram sendo um refúgio e um es-
paço de preservação da fé herdada, assim como tam-
bém uma janela para a história, as tradições e o idioma, 
desempenhando uma papel social valioso para o am-
paro emocional e a afirmação de uma identidade que 
começava a ser questionada pelas mudanças próprias 
da dinâmica social, entre elas o avanço da secularização 
e o abandono de valores tradicionais compartilhados.

5. Se podemos identificar um rastro de “intencionalidade” 
com relação a levar o evangelho, este se viu seriamente 
limitado a um grupo étnico muito específico. Essa estra-
tégia foi efetiva e deu resultados enquanto se manteve 
o fluxo migratório até o final da década de 40.

6. As congregações luteranas constituídas no contexto ur-
bano não assumiram intencionalmente um enfoque mis-
sionário que efetivamente reflita o cruzar intencional de 
barreiras socioculturais em direção à população argenti-
na em geral. Portanto, não encontramos evidência de es-
tratégias aplicadas com tal fim. Em todo caso, esse movi-
mento se realizou lenta e inevitavelmente ao se constituir 
os chamados casamentos mistos, resultado da união de 
pessoas luteranas se casando com pessoas não lutera-
nas, principalmente de origem Católica Romana.

Estudo de caso: congregações luteranas urbanas

O fundo histórico esboçado não deixa de ser uma visão 
reduzida, embora útil para o propósito de considerar o pre-
sente deste conjunto de congregações urbanas. A título de 
transição para a atualidade podemos mencionar que as déca-
das de 80 e 90 testemunharam grandes adaptações, mudan-
ças, revisão do trabalho e reflexão sobre a necessidade de as-
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sumir um maior protagonismo em relação ao lugar que a IELA 
ocupa na missão de Deus, vendo a si mesma como uma igreja 
com história de imigração, mas buscando transcendê-la para um 
presente missionário que desenvolva planos estratégicos de 
evangelização e mobilização de seu corpo de membros nessa 
direção. No entanto, quebrar a inércia histórica levaria tem-
po. Se as mudanças significativas no indivíduo levam tempo, 
quanto mais o serão no coletivo de instituições tão diversas 
como são as igrejas nacionais. Assim, mais pela vontade do 
que pelo ofício o assunto da missão se instalou na agenda na-
cional. Isso levou, por exemplo, a encontros nacionais sobre a 
Grande Comissão (1984, 1988, 1992), seguidos de encontros 
distritais, oficinas de evangelismo, capacitação de professo-
res de escola bíblica, cursos a distância, curso noturno e “Se-
minário para Todos” proporcionados pelo Seminário Concór-
dia de Buenos Aires, com a clara convicção de que levar o 
“evangelho às nações” não podia ocorrer separado de uma 
sólida formação bíblica que afirme a identidade confessional 
luterana. Em outras palavras, houve clareza de que o esforço 
missionário não seria feito à custa de negar ou desdenhar o 
tesouro do Evangelho e da sã doutrina.

No entanto, a capacitação das congregações nesses assun-
tos não resultou nem automática nem necessariamente num 
impulso missionário. Ainda que trouxe a um nível de consciên-
cia o chamado a ser “luz das nações”, não conseguiu impul-
sionar esta luz para as nações. Sem dúvida esta generalização 
pode ser injusta em relação a alguns casos excepcionais, mas 
enquanto mantemos o olhar sobre o conjunto podemos dizer 
que a capacitação per se não deu os resultados esperados. 
Uma vez mais podemos relacionar a falta de efeitos visíveis ou 
permanentes com a ausência de uma visão “intencional” no 
esforço missionário. Em poucas palavras, saber o que deve ser 
feito não implica que efetivamente seja feito.
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Assim, chegamos ao tempo presente. A seguir apresen-
taremos o resultado de um trabalho realizado por um grupo 
de pastores do distrito sul da Grande Buenos Aires. Eles ela-
boraram um trabalho de análise estatística refletindo o estan-
camento, o decréscimo e a perda de vitalidade nas congre-
gações urbanas dessa área. Apresentaremos um resumo dos 
resultados obtidos, o que nos permitirá tirar algumas conclu-
sões para nutrir uma proposta estratégica. A informação que 
apresentaremos agora constitui um estudo de caso, baseado 
em um estudo quantitativo que resulta da compilação dos 
dados colocados nas planilhas que cada paróquia apresenta 
anualmente com base em seus registros estatísticos. Da mes-
ma forma, foram reunidos dados de observação e trabalho 
pastoral através de consultas e entrevistas a pessoas envolvi-
das no serviço pastoral e na liderança local, agregando por-
tanto um aspecto qualitativo ao estudo. 

Estatística e análise

As limitações do trabalho pastoral, a desagregação do 
conjunto das congregações e a queda generalizada dos nú-
meros em todas as atividades levou ao interesse por uma re-
alidade particular ou local que, ao ser compartilhada com ou-
tros colegas, se pôde identificar como comum. Isto quer dizer 
que, além das particularidades de cada lugar e sua composi-
ção demográfica ou localização geográfica, encontravam-se 
características semelhantes no desenvolvimento da vida con-
gregacional. A análise estatística pôs em evidência que, como 
igreja, há questionamentos internos acompanhados de silên-
cio quanto à  falta de efetividade, não somente para crescer, 
mas também para preservar o corpo de membros atuais. Ain-
da que o diagnóstico possa parecer apocalíptico, a conclusão 
resultante de revisar os números conclui o seguinte: “Padece-
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mos de uma enfermidade grave que pode se transformar em 
terminal. Pela gravidade da situação, afirmamos: temos que 
fazer alguma coisa. Não podemos continuar como até agora.” 

 A seguir apresentamos uma série de gráficos que mostram 
numericamente a situação das congregações luteranas urba-
nas da Grande Buenos Aires, tomando a princípio como vari-
ável de análise a quantidade de membros comungantes:

Podemos perceber que houve um crescimento acentuado 
entre 1945 e 1984. Em um período de 40 anos se chegou 
ao pico máximo. No entanto, o processo de decréscimo foi 
muito mais acentuado, precisando somente pouco mais de 
20 anos para reduzir-se praticamente à metade.

Uma projeção desta tendência, entendida a partir de uma 
perspectiva humana e estatística, nos mostra um futuro que 
levaria irreversivelmente ao desaparecimento das atuais co-
munidades luteranas na área da grande Buenos Aires:



39

Congregações Luteranas Urbanas Frente à Indecifrável Tarefa de Comunicar o Evangelho

Tais estatísticas não só chamam a atenção e podem causar 
certo ceticismo, embora a intenção não seja ser “profetas do 
desastre”, mas elas constituem a oportunidade para abrir um 
diálogo franco sobre uma situação que, mesmo variando con-
forme a região em que se localiza na igreja nacional, não deve 
ser ignorada e sim considerada pela totalidade do corpo.

A análise da situação foi organizada enfocando em 
quatro áreas de estudo de funcionamento da igre-
ja, entendida a partir da congregação local, ou seja, no 
seu próprio ambiente ou contexto, sem levar em con-
ta as vinculações com a estrutura nacional e as variantes  
que esta consideração pode ter trazido. O esquema a seguir 
apresenta as unidades de análise: 
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Os resultados observados segundo essas quatro áreas 
consideradas foram os seguintes:

Estrutura
Organizativa

1. Nossas paróquias estão envelhecidas.
2. Nossas paróquias decrescem no número de 

membros. 
3. A porcentagem de membros ativos é menor 

que 30 por cento. 
4. Da estatística, se percebe que existe uma 

faixa etária entre os 14 e os 44 anos de ida-
de que não participam nas atividades. 

5. Nossa utilização das ofertas prioriza o batizar 
e ensinar em vez do ir e fazer discípulos.

6. Os planejamentos não se orientam para o 
desenvolvimento de uma estratégia mis-
sionária definida. 
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Corpo de 
Cristo

Comunidade

1. Nossas congregações se concentram em se 
manter em seu funcionamento e não bus-
cam portas de contato com a sociedade. 

2. A igreja não tem uma atitude missionária 
e não está preparada para receber novos 
membros e atendê-los em suas necessidades.

3. Distingue-se a ausência de compromisso 
com respeito às promessas de confirmação. 

4. Falta de amor pelas almas que não conhe-
cem Cristo.

5. Percebe-se um divórcio entre a vida da 
igreja e a missão. 

Ministério
Público

1. Pastores cansados ou sobrecarregados no 
trabalho congregacional.

2. A tarefa pastoral se concentra em manter 
o trabalho da congregação.

3. Existe sobrecarga de funções e esgota-
mento de membros comprometidos. 

4. Falta de membros preparados e treinados.
5. As atividades giram ao redor das possibili-

dades e tempo do pastor. 
6. Quase 100% do trabalho pastoral se enfo-

ca em cuidar da congregação. 
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Ensino 

1. Muitos dos jovens deixam de participar 
dos cultos depois de sua confirmação.

2. Limitado entendimento da identidade lu-
terana, suas doutrinas fundamentais e o 
que elas significam para a vida cristã.

3. Estamos dando respostas sem escutar as 
perguntas que a sociedade está fazendo.

4. Levamos o catecismo da casa para a igre-
ja e assim esvaziamos os lares da instru-
ção fundamental na fé.

5. O homem luterano abandonou sua res-
ponsabilidade cristã no lar.

Cada uma dessas áreas de análise traz resultados interes-
santes e mostra tendências comuns identificáveis em todas 
as congregações urbanas da Grande Buenos Aires. Dessa 
forma, devemos considerar seriamente a necessidade de as-
sumir um papel ativo para reverter esta situação. Certamente 
recuperar o aspecto ou sentido “intencional” somado a uma 
renovada identidade missionária é o ponto de partida para 
a mudança e uma renovação em cada uma das áreas con-
sideradas. Compreendemos que o impacto que se consiga 
nessas áreas mencionadas terá necessariamente um impacto 
profundo em toda a vida comunitária. As recomendações es-
tratégicas se orientam para:

1. Espaços de conscientização da realidade de nossa igre-
ja em reuniões de distrito. 

2. Elaborar um plano de ação efetivo para atender a gravi-
dade da situação da IELA. 

3. Desenvolver uma escola de missões que envolva pasto-
res e leigos. 
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4. Elaborar um plano de ação efetivo para recuperar o lar 
cristão como primeira escola da fé. 

5. Elaborar material para o culto no lar e a instrução cristã 
na família. 

Essas cinco recomendações destacam a necessidade de 
recuperar aspectos essenciais da vivência da fé, como a edu-
cação cristã no lar, entendida como a primeira manifestação 
da vida comunitária. Juntamente com esse aspecto, deve ha-
ver o desenvolvimento de uma estratégia missionária reno-
vada, que leve em conta a formação para a ação missionária 
grupal, coordenada e intencional em cada congregação. O 
contexto urbano se apresenta como um cenário complexo 
que demanda que identifiquemos aqueles fatores que têm 
impacto principalmente na vida da igreja e seus membros.2 
A seguir, apresentamos um quadro que oferece uma leitura 
aproximada destes fatores: 

2 “As novas arquiteturas simbólicas - mesquitas, igrejas evangélicas, templos bu-
distas - põem em evidência, nas cidades e localidades “globais”, os processos 
de mudança acelerada das sociedades. Como assinala Odon Vallet (2009, p. 
15), “as migrações humanas, ao inventar a mestiçagem cultural, complicaram 
de grande maneira o mapa das religiões”, mas sobretudo contribuíram para 
difundir sistemas de crenças provenientes de outros horizontes, de outros sis-
temas civilizatórios e de outros territórios que adquirem uma nova fluidez, uma 
nova funcionalidade. Estes processos estão incidindo sobre a própria natureza 
do religioso, que se converteu em algo particularmente fluido e competitivo, 
relativizando verdades, legitimando práticas e transformando-se, ele mesmo, 
também” GARCÍA-RUIZ, 2010. Cristianismo y migración: entre “iglesias de tras-
plante” y “estrategias de acompañamiento”. Disponível em <http://journals.
openedition.org/alhim/3700>, acesso em 28 ago. 2020.
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Cenário da Missão Urbana
Qual é o impacto na vida de nossas congregações 

dos seguintes fatores de mudança?
Internos Externos

1. Modelo e Estrutura familia-
res (mudanças nos modelos 
de autoridade)

2. Mobilidade social (afluência 
econômica, acesso à edu-
cação, formação acadêmica 
superior)

1. Relação vida congregacio-
nal-identidade cultural.

1. Insegurança social, física, 
econômica.

2. Baixa taxa de natalidade.

3. Individualismo.  

4. Pluralismo religioso.

5. Relativismo espiritual.

Em meio à definição de uma análise clara, também temos 
que refletir sobre um campo mais amplo, já que certamente o 
que nos afeta também está afetando outros. Não somos uma 
ilha e as mudanças sociais afetam todo o conjunto, podería-
mos dizer que em maior ou menor medida, mas sem dúvida 
produzem algum tipo de efeito. Então, reconhecemos que 
o contexto social exerce um impacto direto sobre a vida da 
igreja e não somos tão alheios nem estranhos como gostaría-
mos de pensar. Por isso, temos que reconhecer que não será 
suficiente pensar ou ter estratégias se não considerarmos o 
que acontece ao nosso redor.3 

3 “As mudanças na taxa de crescimento denominacional de uma década a outra 
se devem mais a fatores externos, comuns a várias denominações, do que mu-
danças institucionais” (HOGE e ROOZEN, 1979, p. 188).
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Intencionalidade na missão: enfoque 
estratégico 

Em tudo o que apresentamos se destaca uma visão detalhada 
do desenvolvimento histórico, um caminho percorrido que ob-
servamos com interesse e também com um espírito agradecido 
pelo serviço dedicado das gerações que nos antecederam. Sem 
dúvida, seus esforços foram o fruto de uma compreensão própria 
do momento sobre a realidade e as possibilidades que tinham à 
mão. Da mesma forma que percorremos o passado para discernir 
as chaves de uma identidade, também nos vemos duplamente 
desafiados a reelaborar este legado para nosso presente e pro-
jetá-lo como chave do futuro com a certeza de que Deus será 
compassivo com sua igreja e nos mostrará a forma de preservar o 
Evangelho, pregando-o com convicção e sem temor. 

Por isso mesmo, comprometemos-nos com a necessidade 
de pensar estrategicamente a missão entendendo que o con-
texto no qual vivemos é diferente, que as pessoas são dife-
rentes, a cosmovisão predominante mudou profundamente, 
assim como também as configurações sociais mais básicas 
como a família, o senso de autoridade e os valores essenciais 
como a solidariedade, a verdade e a responsabilidade. Junta-
mente com todo o mencionado, a comunicação, seus meios 
e mensagens são diferentes também. 

 Portanto, uma chamada de atenção sobre a missão nos 
levará a elaborar um plano estratégico que enfrente os se-
guintes aspectos da vida eclesiástica: escassa inserção comu-
nitária na vida social, estancamento numérico, composição 
homogênea, escassa diversificação do serviço, da evangeliza-
ção e da ação orientadas ao discipulado organizado.

Uma reflexão sobre o entendimento teológico da igreja 
local como agente comunitário da missão é um ponto de par-
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tida necessário. O pensamento que coloca a igreja local como 
protagonista da missão também a levará a compreender a si 
mesma a partir da perspectiva de que a igreja existe para a 
cidade, que é uma comunidade em fluxo, aberta e atenta ao 
que acontece em sua comunidade. Por isso dizemos que ela 
é um agente comunitário, não somente um envolvimento co-
letivo, mas sim porque efetivamente é parte da comunidade 
na qual existe.4  

A ação missionária no contexto urbano exige a atividade 
de todos os membros da igreja em todas as esferas da vida. 
Implica revisar estruturas de funcionamento que impedem 
este compromisso ou impedem tarefas de serviço.5 Certa-
mente corremos o risco de instalar uma forma de pensar que 
considera que as mudanças necessárias em uma congrega-
ção ocorrem no formal, no externo e estrutural ou patrimo-
nial. Assim, por exemplo, pensamos que mudanças no culto, 
na liturgia, no estilo musical, novas construções ou novos ho-
rários de atividades farão que sejamos “mais missionários”. 
No entanto, temos que refletir se a visão está bem orientada. 
Este tipo de mudança é superficial, é externo, é um verniz 
que não conseguirá fazer uma conexão significativa com a 
comunidade, sua necessidade espiritual, e levar a ela o evan-
gelho de Cristo (SCHULZ, 2009, p. 301).

4 “A igreja está acostumada a trabalhar em áreas rurais… no povoado a igreja é 
o centro de tudo. Transferir a paróquia rural para a cidade, não é suficiente… 
não temos modelos muito claros ou fortes sobre como deveria ser um minis-
tério para a cidade… em lugar de uma divisão convencional entre atividades 
internas (bíblicas, litúrgicas, sacramentais) e externas (serviço comunitário), se 
propõe um alto grau de interpenetração. Assim, prestar atenção às necessida-
des das pessoas é considerado como parte da evangelização” (BERRYMAN, 
1998, p. 15-16).

5 “As grandes cidades não podem continuar tendo uma igreja que espera, mas 
sim uma igreja que sai, que ‘passa de um esperar passivo a um buscar ativo e 
chegar até os que estão longe’” (PEREZ, 2010, p. 157).
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Mas, em todo caso, não se trata de debater sobre a 
prática habitual, porém sobre os esquemas de pensamento 
que nos levam, sem nos darmos conta, a procurar soluções 
quase mágicas para nossas dificuldades de nos mantermos 
presentes no âmbito social com a mensagem do evangelho. 
Assim, a reflexão deve estar mais direcionada a identificar 
as redes de contato, de presença e testemunho grupal. Em 
outras palavras, onde está a congregação quando não está 
reunida ou “congregada”? O que está fazendo? Ela vive sua 
vocação no testemunho de sua fé? Quer intencionalmente 
fazer ser conhecida a fé que lhe dá esperança? Leva o perdão 
de Cristo a outros? Estas são perguntas que precisamos fazer 
e as respostas nos servirão para delinear uma estratégia útil 
às necessidades da igreja local.

Estratégias e estruturas

Nosso próximo ponto de enfoque se relaciona com as 
estruturas de funcionamento que as igrejas locais desenvol-
veram, as quais chegam a consagrar-se como fixas ou “ina-
movíveis”. Onde a estrutura não oferece respostas é neces-
sário avaliá-la. Renovar uma estrutura de trabalho implicará 
em algum momento em assumir uma nova, mais ajustada à 
necessidade do momento e do contexto. Em termos de mis-
são e evangelização, sabemos que o encontro e as relações 
pessoais são o mais importante e que as estratégias são con-
sequências deste primeiro impulso.6 No entanto, se estamos 

6 Greg Finke propõe uma estratégia missionária organizada a partir do que ele 
define como “vizinhança”. Este conceito reflete o espaço geográfico natural 
no qual a pessoa se move, mas se interessa mais ainda em identificar a rede 
de contatos que o indivíduo possui com plataforma a partir da qual comu-
nicar o evangelho: “A vizinhança tem a ver com as relações, ou o potencial 
para relações que poderíamos ter com um pouco de intencionalidade. Para 
nossos propósitos uma ‘vizinhança’ se define como uma rede de pessoas com 
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cheios de atividades dentro da igreja, enviamos uma mensa-
gem clara a quem não conhece Cristo, de que ele não é uma 
prioridade para nós. Com nossas estruturas, atividades e or-
çamentos dizemos claramente o que realmente valorizamos 
como igreja.

Desta forma, não apenas precisamos pensar intencional-
mente em cada esforço missionário, mas também enfocar 
intencionalmente a forma como planejamos nossa participa-
ção na missão. Então, por onde começamos a planejar? Esta 
é a primeira pergunta, não a única. Continuamente avalia-
mos nosso enfoque para planejar. Se nos perguntamos quem 
somos e imaginamos o que vamos fazer para encontrar as 
pessoas, é muito provável que busquemos pessoas que se 
adaptem a nossas estruturas. No entanto, esta é a maneira 
de encarar a tarefa? Agora, se mudamos o foco e pergunta-
mos: quem é o outro? E, de que forma nos aproximaremos 
dele? Então necessariamente nos veremos obrigados a adap-
tar nossas estratégias, talvez eliminar algumas, e reformular 
aquelas atividades ou formas de funcionar que são excluden-
tes.7 Colocamos aqui uma lista de perguntas que vão orientar 
a avaliação do funcionamento congregacional, tendo como 
foco a missão de Deus:

1. Que estrutura e estratégia usamos para chegar às pes-
soas?

as quais temos acesso regular. Quem está regularmente ao nosso alcance?” 
(FINKE, 2014, p. 27). 

7 “Por muitos anos, conseguimos construir e operar as igrejas como centros im-
portantes de nossa cultura… as igrejas ajudavam a estabelecer a agenda e at-
mosfera de suas comunidades locais. Na realidade a igreja não tinha a necessi-
dade de criar uma estratégia de como chegar à sua comunidade porque tudo o 
que tinham que fazer era programar um culto no domingo, abrir as portas e as 
pessoas chegavam!” (FINKE, 2014, p. 38-39).
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2. Em quantas oportunidades chegamos às pessoas em 
nossas reuniões grupais?

3. Quantos de nossos membros estão efetivamente envol-
vidos ou colaborando nos esforços de evangelização?

4. Quantos recursos investimos em programas de evan-
gelização ou incentivando a vocação de compartilhar o 
Evangelho?

5. Mobilizar uma comunidade para a missão exige uma 
quantidade enorme de tempo, recursos e dedicação. 
Para que tenha um impacto visível na identidade da 
comunidade e se vejam mudanças duradouras, não se 
pode considerar a missão como um apêndice opcional 
junto a outras atividades que fazemos dentro de nossas 
congregações. Por isso, ao considerar a intencionalida-
de da missão e como se envolve a igreja local a partir 
desta perspectiva, propomos também estas perguntas 
de avaliação: 

6. Quais são nossos desafios? Como os enfrentamos atual-
mente? 

7. Como podemos enfrentá-los a partir de uma nova pers-
pectiva?

8. Que aspectos englobam a partir da observação do con-
texto, do conhecer a própria comunidade e do planeja-
mento estratégico? 

A título de resumo e para apresentar tudo o que envolve 
um enfoque intencional da missão na comunidade local, ofe-
recemos a seguinte proposta: 
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Exercício da intencionalidade na missão de Deus
Características 

bíblicas
Características 
eclesiológicas

Características
contextuais

Receptiva (Atos 
2.42-47)

Comunitária, en-
quanto envolve o 
conjunto de seus 
integrantes.

Exercita a vocação 
evangélica como re-
alidade dinâmica na 
vida da igreja.

Atrativa (Lucas 
15.1)

Ensino orientado 
para a missão.

A vocação de comu-
nicar o evangelho.

Restauradora e 
honesta (Lucas 
19.9-10)

Entrega do perdão 
de pecados, orien-
tada para compar-
tilhar o perdão de 
pecados.

O cuidado com o 
evangelho não im-
pede sua entrega às 
nações.

Segue a lógica do 
Evangelho
(Atos 4.12 e 20)

Encarna a com-
paixão do Senhor 
como corpo.

Identifica as mu-
danças que afetam 
nossas estruturas 
eclesiásticas locais.

Está disposta a 
“recalcular”
(Atos 16.9-10)

Orienta sua mordo-
mia a partir e para a 
missão.

Reconhece o que 
está acontecendo na 
sociedade.

Não depende dos 
recursos disponí-
veis (João 6.5-12)

Inserção social a 
partir de uma vida 
impactada por Cristo.

Equipada e em 
equipe 
(1Coríntios 3.6-9)
Multiplicadora (1Ts 
1.8)
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Considerações finais

Este pequeno trabalho nos permitiu regressar à nossa his-
tória como uma chave que nos ajuda a interpretar o presente 
sem perder de vista o chamado para discernir o caminho que 
nos levará ao futuro. Podemos entender que nos encontra-
mos em uma encruzilhada, na qual somos desafiados a to-
mar decisões que nos permitam construir um novo paradig-
ma missionário, não com a premissa de destruir ou descartar 
o que nos trouxe até aqui, mas que precisamente seja uma 
construção que tem um fundamento e nos permita efetiva-
mente decifrar o complexo urbano em função da comunida-
de do evangelho. 

Esse fundamento é dado pela nossa própria história. Sa-
bemos que um paradigma sempre se constrói sobre o an-
terior, não surge do nada, mas sim tomamos o valioso que 
recebemos e o reconfiguramos frente a uma realidade em 
mudança. Este é o critério que procuramos aplicar ao longo 
desta apresentação.

Então nos perguntamos: o que podemos aprender do que 
fizemos? Que fundamentos precisamos considerar para cons-
truir o novo? O evangelho de Cristo e sua pregação a todas as 
pessoas é o fundamento. Este ponto de partida permanente 
se manifesta e se insere nos meio das múltiplas realidades hu-
manas. Aqui destacamos a transculturalidade do Evangelho 
de Cristo. As diversas realidades humanas nos levam a pensar 
numa variedade de abordagens estratégicas na missão.

Quanto a isso, fica claro que a busca de formas, espaços, 
tempos e linguagem para comunicar o Evangelho se fazem a 
partir do foco intencional. Nada é fruto da casualidade; esta 
afirmação também se aplica à tarefa missionária. O gráfico 
seguinte nos permitirá identificar paradigmas históricos e 
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premissas a partir dos quais se refletiu e atuou missionalmen-
te na IELA.

Paradigma que identifica o nível de intencionalidade em 
relação à compreensão da missão e seu progresso em dire-
ção a uma identidade missionária confessional:

Assim, destacamos que o novo paradigma missionário 
que pode nos orientar no tempo em que vivemos parte de 
levantar o olhar e considerar as necessidades espirituais de 
nosso entorno, orientando nossa razão de ser para a missão 
de Deus primeiramente através de uma pregação do Evan-
gelho que impacte a vida de nossas comunidades e que se 
complemente com uma catequese mobilizadora.

Em seguida, reconhecer que as possibilidades de comuni-
car o evangelho (ainda mais hoje em tempos de pandemia e 
incerteza geral) podem ser feitas de forma multidimensional, 
abrindo múltiplos canais simultâneos de chegada às pessoas, 
literalmente em todas as nações. Isto sem dúvida nos coloca 
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um paradoxo muito interessante, pois a virtualidade nos ofe-
rece maior presença, e o desafio está em que esta presença 
também consiga nos dar visibilidade e relevância como igreja 
para viver e compartilhar a mensagem de vida eterna — Je-
sus Senhor e Salvador. 
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A Missão Urbana Como 
Desafio do Sacerdócio 
Real da Igreja

Urban Mission as Challenge for the Royal 
Priesthoo

Airton Scheunemann Schroeder1

Anselmo Ernesto Graff2

Resumo

O presente artigo tem como tópico de estudo a missão da 
Igreja Cristã no contexto urbano. A pesquisa concentrou sua 
atenção na exploração do significado, possibilidades e de-
safios a partir do sacerdócio universal dos cristãos. O estudo 
examinou textos bíblicos, literatura contemporânea e escri-
tos de Martinho Lutero, que serviram de embasamento para 
o envolvimento do cristão, enquanto indivíduo, e da igreja 
como corpo de Cristo em demandas da cidade. Esta pesqui-
sa é de cunho qualitativo e de natureza básica. Quanto aos 
objetivos ela é de caráter descritivo. Para realizar a presente 
investigação foi usado como procedimento técnico a pesqui-
sa bibliográfica. Os resultados indicam que há uma forte ên-

1 Bacharel em Teologia (1994), Seminário Concórdia de São Leopoldo, RS. Edu-
cador Social, CESEP/PUC, São Paulo, SP - 2004. Pós-graduado em Teologia e 
Bíblia, Ulbra, 2019. Vice-Presidente de Ação Social da IELB desde 2014.

2 Professor orientador. Bacharel em Teologia (1997), Seminário Concórdia de São 
Leopoldo. Mestrado em Teologia Sistemática (2008), Concordia Seminary, St. 
Louis, USA. Doutor em Educação (2018) pela UNILASALLE, Canoas, RS.
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fase na compreensão bíblica do sacerdócio e do seu papel 
na prática missionária urbana. Entretanto, a reflexão sobre a 
cidade e o público, ao qual a ação se dirige, deve ser apro-
fundada, na medida em que a realidade urbana exige uma 
amplitude maior de abordagem.

Palavras-chave: Igreja. Sacerdócio Real. Missão Urbana. 
Cidade. Ação Social.

Abstract

This article deals with the mission of the Christian Church in 
the urban context. The research focused on the exploration 
of meaning, possibilities and challenges from the universal 
priesthood of Christians. The study examined biblical texts, 
contemporary literature and writings of Martin Luther, which 
served as a basis for the involvement of the Christians as in-
dividuals and the church as Christ’s body in city’s demands. 
This research is qualitative and of a basic nature. In terms of 
its aims, it is descriptive. To carry out the present investigation 
was used as technical procedure the bibliographic research. 
The results indicate that there is a strong emphasis on biblical 
understanding of the priesthood and its role in urban mis-
sionary practice. However, the reflection on the city and the 
public, to which the action is directed, must be deepened, as 
the urban reality demands a greater amplitude of approach.

Keywords: Church. Real Priesthood. Urban Mission. City. 
Social action.
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Introdução

A Igreja pode ser seduzida a voltar a sua atuação às pesso-
as que frequentam seus templos ou que fazem parte do seu 
quadro de membros. Deus desafia a igreja, por ser seu ins-
trumento escolhido e capacitado, a uma atuação de cuidado 
e transformação capaz de tornar a vida mais humanizada e a 
esperança da salvação eterna estar ao alcance e ser real para 
todas as pessoas.

Quando Deus propõe o alcance a todas as pessoas, se faz 
necessário um olhar específico para elas. Na atualidade, elas 
vivem especialmente na cidade, por isso ela deveria ser objeto 
de estudo. Timothy Keller, conceituando a cidade da perspec-
tiva bíblica, cita o conceito do Dicionário de Imagens Bíblicas: 

A visão bíblica das cidades não é nem hostil, 
nem romântica. A cidade tem natureza dupla, 
porque é humanidade intensificada – uma lupa 
que destaca o melhor e o pior do ser humano” 
[...] a Bíblia retrata as cidades como lugares de 
perversão e violência, mas também de refúgio e 
paz (KELLER, 2015, p. 162).

“A cidade é uma modalidade de organização social em 
que as pessoas vivem muito próximas umas das outras” (KEL-
LER, 2015, p. 162), ou, “a cidade é a ausência de espaço 
físico entre as pessoas” (KELLER, 2015, p. 166). Não dá para 
ignorar que cerca de quatro quintos da população brasileira 
vivem na condição urbana. “A população urbana passa de 
36,16% em 1950, para 67,6% em 1980 e no ano 2000 a popu-
lação urbana soma 81,2% (HOFFMANN, 2008, p. 127).

A igreja também está na cidade. Quem é a igreja e qual 
seu papel bíblico neste contexto? 

A igreja é o corpo de crentes santificados em 
culto e adoração, para quem e por meio de quem 
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Deus está em atividade na cidade. Por meio das 
atividades tradicionais de kerigma, diaconia, 
leitourgia, koinonia, e do estabelecimento de 
ofícios auxiliares para efetivarem estas ações, 
a igreja ocupa uma marcante presença no 
contexto urbano. Deus estende o seu amor 
e o presente do perdão através da sua igreja 
em particular para o marginalizado, o pobre. 
Finalmente, missões urbanas são orientadas 
escatologicamente (SCHULZ, 2001, p. 94).

Este trabalho se propõe a fundamentar a atuação da igreja na 
missão urbana a partir do conceito de sacerdócio real dos crentes 
(1Pe 2.9) e o desenvolvimento do trabalho na vocação dos cris-
tãos, que são identificados por Jesus como “sal e luz” (Mt 5.13-
14), investigando a base teórica e as sugestões práticas. 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo e de natureza básica. 
Quanto aos objetivos ela é de caráter descritiva. Para realizar 
a presente investigação foi usado como procedimento técni-
co de investigação a pesquisa bibliográfica.

A cidade no plano de Deus

A cidade tem um espaço especial no plano de Deus. Jesus 
desenvolveu seu ministério de cidade em cidade (Lc 8.1). As 
cidades sempre tiveram sua importância para o contexto bí-
blico e a sociedade. Falando das cidades muradas, e fazendo 
paralelos com a cidade contemporânea, Keller apresenta três 
características: a segurança e estabilidade; a diversidade; e, a 
produtividade e a criatividade.

A importância fundamental das cidades residia 
em sua resistência às forças inimigas, fossem 
exércitos opositores, saqueadores, vingadores 
de desavenças sanguinárias ou animais 
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selvagens [...] As cidades eram lugares em que a 
vida não ficava perigosamente fora do controle. 
As primeiras cidades tinham portões junto aos 
quais os líderes se sentavam e decidiam os 
casos de acordo com a lei. Fora dos portões, as 
disputas eram decididas ao fio da espada, o que 
resultava em inimizades sanguinárias, destruição 
e desordem social (KELLER, 2015, p.163).

A palavra de Deus fala de uma forma positiva das cidades. 
Em Números 35.6, por exemplo, Deus recomenda a constru-
ções de “cidades de refúgio”. Neste espaço, eventuais crimi-
nosos, que cometeram um crime não intencionalmente, po-
deriam se refugiar e ter o seu caso julgado. “Também hoje, 
pessoas oprimidas econômica ou politicamente que têm de 
se mudar da terra natal para melhorar de vida geralmente vão 
para as cidades maiores” (KELLER, 2015, p. 164). Também mi-
norias demográficas se sentem mais confortáveis na cidade, na 
medida em que há pessoas iguais a elas (KELLER, 2015).

O segundo aspecto bíblico da cidade é a diversidade. “É 
um resultado natural da densidade e da segurança” (KELLER, 
2015, p.165). A diversidade se apresenta na população, sua 
origem, formação e ocupação. Mas também na forma de 
vida, hábitos e culturas. A terceira característica é a produ-
tividade e a criatividade. A tecnologia, arquitetura e as artes 
começaram a se desenvolver na cidade. Nessa perspectiva a 
cidade oferece a conexão entre pessoas, especialistas, cole-
gas, dinheiro e outros recursos (KELLER, 2015).

As Escrituras revelam que Deus chama pessoas para se-
rem cristãs e as vocaciona. Ele concede diferentes dons e ofí-
cios aos cristãos. E por meio deles realiza muitos dos seus 
propósitos na criação. Dentre as referências de estudo sobre 
o tema proposto, Graff (2015) parte do pressuposto de que 
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o cristão é chamado para ser sacerdote e o exercício deste 
ofício se dá no lar, trabalho, sociedade e igreja. O sacerdócio 
é um ofício exercido em relação a alguém outro, jamais para 
si mesmo. A origem epistemológica vem de “construtores de 
pontes”. Jamais alguém é sacerdote para si mesmo. Ser sa-
cerdote tem dimensões verticais e horizontais. 

Para definir sacerdócio e compreender melhor o ensino de 
Pedro, Scholz (1988) conceitua sacerdócio e sua relação com 
o conceito igreja, afirmando que o sacerdócio real é a igreja, o 
povo de Deus, o corpo de Cristo, o rebanho de Jesus, o povo 
eleito de Deus, o templo de Deus, os servos de Cristo, os dis-
cípulos, as testemunhas, os santos, os fiéis, os justos e todas as 
outras designações que aparecem no Novo Testamento.

O Sacerdócio Real dos cristãos na Primeira 
Epístola de Pedro

Pedro escreve a cristãos sem igreja, sem pastor e viven-
do espalhados. Para compreender melhor, Scholz (1988, p. 6) 
descreve “que são uma minoria discriminada pela sociedade. 
Esta foi a situação da igreja durante os primeiros três séculos. 
Esta é, em grande parte, a situação da igreja hoje. Em razão 
disso, o texto de 1 Pedro fala bem de perto à igreja de hoje”. 

Essa pode ser a realidade vivida pela igreja em alguns con-
textos urbanos. É verdade que o desprezo tem crescido de 
forma acirrada, inclusive no Brasil, na busca de cerceamentos, 
em nome de uma aplicação do conceito de estado laico, por 
exemplo, sem reconhecer a liberdade cidadã e os direitos 
e garantias fundamentais da Constituição Federal, Artigo 5º, 
inciso VI, que reza: “é inviolável a liberdade de consciência 
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 
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de culto e a suas liturgias”. Para essa realidade o texto de 
1Pedro “fala de perto à igreja de hoje”, mas é no contexto 
urbano que as características da diáspora a quem Pedro en-
dereça a sua carta estão mais evidentes.

O apóstolo escreve a um povo que já perdeu o templo 
como referência e vive desconectado da sua nação dizendo: 
“vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa 
espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de 
Jesus Cristo [...] Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação 
santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de pro-
clamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz” (1Pe 2.5, 9). Hübner (2015) afir-
ma que as exortações do texto de 1Pedro 2.9 são dirigidas 
aos cristãos por causa da conexão que estes têm com Cristo. 
Só por esse motivo eles podem atender ao que o texto lhes 
exorta. “Pedro, após falar de sacerdócio real enfatiza não a 
vida congregacional, mas sim a vida familiar e em sociedade” 
(HÜBNER, 2015, p. 87). Ele os conecta com a sociedade em 
volta, pois o sacerdócio é vivido no dia a dia, na vocação. 

Nós somos posicionados especificamente um 
com o outro, e o outro conosco por nos colocar 
no lugar de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios 
12. Existe uma não intercambialidade na relação 
de um para com o outro – de acordo com o 
desejo e mente do Espírito. Nossa primeira 
tarefa não é ver como podemos ser um sacerdote 
para nós mesmos. Antes, nossa vida é para ser 
ministrada (ordenada) por Cristo e nutrida por 
um pastor para que possamos viver e trabalhar 
como sacerdotes um para o outro (KORBY, apud 
HÜBNER, 2015, p. 87). 

É interessante ainda observar esse texto da perspectiva 
exegética: 
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Este parágrafo inteiro afirma o que Deus está 
fazendo por nós e o que nós somos agora (v. 9) 
em contraste com o que éramos antes (v. 10). 
Por isso a conexão é adequadamente feita por 
meio de uma cláusula relativa, relativa à nossa 
conexão com Cristo, não ordenando algo, mas 
estabelecendo nossa conexão com Cristo Senhor 
(v. 3), que inclui sua Palavra, que serve como a 
base para as quatro exortações que ocorrem em 
1.13-2.3. Se nós não fôssemos edificados como 
se afirma aqui, se não fôssemos o que o v. 9 
afirma que somos, tais exortações não poderiam 
ser dirigidas a nós (LENSKI, 1966, p. 84).

Dentro desse contexto é fundamental ampliar a compre-
ensão sobre sacerdócio. Segundo Scholz (1988), sacerdócio 
é uma palavra corporativa que procede de Êxodo 19.6: “vós 
sereis reino de sacerdotes e nação santa”. Portanto, não se 
trata de ação individual e isolada, mas corporativa. Embora 
Pedro não esteja usando o termo igreja, seu conceito cor-
póreo está presente quando usa sacerdócio. A incumbência 
não repousa sobre o indivíduo, mas sobre o coletivo a que 
cada um pertence. E a referência é ao coletivo todo e não 
apenas a alguns destacados entre todos. O sacerdócio santo 
é a própria igreja. Esse sacerdócio tem pertença! Pertence ao 
Rei, o grande Sumo-Sacerdote, Cristo. Por causa de Cristo, a 
igreja é sacerdotal, pois é Cristo quem designa um serviço a 
ser feito ao Rei. A existência do sacerdócio tem por finalidade 
oferecer sacrifícios espirituais (2.5) e proclamar as virtudes de 
Deus (2.9), ou seja, os atos de amor e da graça de Deus pro-
clamados, para a evangelização de pessoas, são um sacrifício 
espiritual (SCHOLZ, 1988). 

Para Scholz (1988, p. 8) “o sacerdócio real é a igreja, o 
povo de Deus, o corpo de Cristo, o rebanho de Jesus, o povo 
eleito de Deus, o templo de Deus, os servos de Cristo, os dis-
cípulos, as testemunhas, os santos, os fiéis, os justos e todas 
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as outras designações que aparecem no Novo Testamento”. 
Também Zwetsch (1998) descreve o trabalho coletivo da igre-
ja a favor da não igreja, a sociedade humana, que está ao 
alcance da igreja. A linguagem de Zwetsch é diferente do 
comum no contexto teológico: a igreja a favor da não igreja e 
a sociedade ao alcance da igreja. Isso sugere relacionamento 
e convivência da igreja com o meio onde está inserida. 

Lenski (1966, p. 91), ao examinar esses textos, aponta para 
um contraste entre a realidade dos Testamentos, afirmando:

As palavras de Pedro sugerem um contraste 
implícito com o povo de Deus do Antigo 
Testamento: eles tinham uma casa de Deus, mas 
nós mesmos somos a casa agora; seu templo 
foi construído de pedras mortas, nós somos 
pedras vivas; eles se aproximavam de Deus 
através de um sacerdote, nós mesmos somos os 
sacerdotes; eles ofereciam sacrifícios materiais, 
nós somos puramente espirituais.

Não é a diáspora, nem mesmo a situação urbana moderna 
que diminui o poder de Deus para atuar por meio dos seus 
sacerdotes. Eles são coletivos, mas atuam também na indivi-
dualidade onde eles foram colocados. A situação social de 
cada época não muda a condição para a qual Deus chamou 
o seu povo. 

Após a instituição, o apóstolo traça as linhas 
divisórias do sacerdote. Pela ordem: na 
sociedade (1Pe 2.12,18), mantendo exemplar 
o comportamento e respeitando a autoridade 
como instituição de Deus; no trabalho (1Pe 
2.18), acatando ordens e, se preciso for, sofrendo 
injustiças; no lar (1Pe 3.1,8), com a esposa sendo 
literalmente sacerdotisa, quando o marido 
ainda não é sacerdote, e o marido tratando a 
sua mulher com respeito e dignidade; e na 
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igreja, amando e tratando com honra os irmãos 
(1Pe 2.17), exercendo a compaixão, amizade e 
humildade (1Pe 3.8-12) e servindo uns aos outros 
conforme o dom de cada um (1Pe 4.10-11). Tudo 
isso deve ser feito porque essa é a vontade de 
Deus (1Pe 2.15), por causa do temor a Deus (1Pe 
2.17) e por motivo de consciência (1Pe 2.19, cf. 
Rm 13.5) (SCHOLZ, 2002, p. 20).

Lutero prefere chamar esse tema como o sacerdócio co-
mum dos cristãos, que mantém a unidade da Igreja sob Cris-
to (GRAFF, 2015). A vida da igreja ocorre em contextos dife-
rentes com pessoas que receberam dons diferentes entre si 
e que precisam dar respostas concretas. O espaço urbano 
oferece múltiplas expressões culturais, com os mais variados 
ofícios, formações e crenças. Nesse contexto a igreja é desa-
fiada a anunciar uma mensagem conectada e relevante, ao 
mesmo tempo bíblica e cristocêntrica. Esse desafio da igreja 
recai fortemente sobre o pastor. Para Scholz (1988, p. 16):

O pastor tem grande responsabilidade diante 
do sacerdócio cristão. Pode estimular como 
pode também prejudicar o desempenho dos 
sacerdotes [...] Pode prejudicar o sacerdócio 
real quando cede à tentação de assumir todas 
as tarefas pessoalmente [...] Como pastor foi 
treinado para isto, as tarefas acabam ficando 
com ele. Muito pastor fica absorvido pela 
burocracia, esquecendo-se que a igreja é regida 
pela pregação do evangelho [...] Nas pregações 
e no ensino, o pastor pode estimular e enaltecer 
o sacerdócio real. 

Para enfatizar o lado positivo do papel do pastor nesse 
desafio, é importante despertar e desenvolver a ideia da ob-
servação, fazendo com que a missão sacerdotal não fique no 
nível intelectual, mas na prática e realidade diária do cristão 
(SCHOLZ, 1988). 
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Zwetsch (1988, p. 229) é contundente, falando dos cris-
tãos em geral, pois acredita que a fé sempre se evidencia 
atuando a favor de pessoas: 

Onde estiver a fé, ela não consegue se refrear, 
ela se comprova, irrompe e confessa e ensina 
esse evangelho diante das pessoas e por ele 
arrisca a vida. E tudo que ela vive e faz, destina-o 
ao proveito do próximo, para lhe ajudar, não só 
que ele alcance semelhante graça, mas também 
no que tange o corpo, propriedade e honra, 
como ele vê que Cristo lhe fez. Nele se deveriam 
reconhecer quem seriam seus discípulos e crentes 
verdadeiros; pois onde não irrompem as obras e 
o amor, a fé não está bem, o evangelho ainda não 
pegou e Cristo ainda não foi bem reconhecido. 

O Sermão de Jesus traz evidências para ações 
concretas dos cristãos

Jesus profere O Sermão da Montanha, registrado em 
Mateus 5-7, abordando assuntos da vida cotidiana da so-
ciedade. Ele inicia apresentando a graça, a felicidade, as 
bem-aventuranças, certificando que todos foram feitos sal 
e luz (5.13-16). Ele não deixa margem para dúvidas afirman-
do aos que nele creem: “vocês são sal” (v. 13), atribuindo 
todos os conhecidos atributos do sal aos seus seguidores. Ou 
seja, o sal tempera, cura feridas, evita a putrefação, dá sabor. 
Ele dá aos seguidores essa mesma atribuição. E ao afirmar “vo-
cês são luz” (v. 14), faz a mesma coisa. A atribuição de estar vi-
sível, de fazer diferença, de iluminar e ser referência em meio à 
escuridão, se tornam atributos do discípulo na sociedade. E o 
versículo 16 evidencia o motivo: “para que os outros vejam as 
coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está 
nos céus”. Muito semelhante à afirmação de 1Pe 2.9: “Vocês 
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foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, 
que os chamou da escuridão, para a sua maravilhosa luz”. 

Na sequência do sermão, Jesus aborda assuntos da vida 
comum das pessoas. Como exemplo, o adultério, o divór-
cio, a vingança e o amor aos inimigos. O sermão trata da 
caridade, da oração, das riquezas, passando pelo costume 
de julgar os outros e vai apontando aos céus mostrando 
a bondade de Deus, alertando sobre os dois caminhos, a 
presença de falsos profetas e culminando com o parágra-
fo sobre quem entra no Reino do Céu. Por fim, esclarece 
o verdadeiro alicerce e a autoridade de Jesus. Jesus está 
preparando seus discípulos para lidar com a vida das pesso-
as, com os seus sofrimentos e dores, suas dificuldades nos 
relacionamentos, sem perder de vista o céu. Tudo ao que a 
missão urbana nos desafia.

Barro (2006, p. 45), ao analisar a missão de Jesus, de cida-
de em cidade, alerta: 

Não podemos entender a missão de Jesus, a 
missão dos discípulos, a missão da igreja primitiva 
e, finalmente, a nossa missão sem reconhecer a 
ação e influência demoníaca no mundo. Missão, 
quer gostemos disso ou não, tem a ver com 
poder e autoridade. Esta compreensão é crucial, 
especialmente para aqueles que trabalham na 
cidade. Missão na cidade envolve confrontação 
com poderes. Isto é exemplificado no ministério 
de Jesus, dos discípulos, da igreja em Atos e 
hoje em dia. 

A obra de Jesus por meio da igreja

Lutero, reconhecendo que a habitação do Espírito Santo 
na vida do cristão o habilita para agir de acordo com a vonta-
de de Deus, incumbe seus ouvintes no culto a fazer trabalhos 
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divinos, realizando obras que Deus quer que aconteçam a 
favor das pessoas.

Quem não quiser deixar-se persuadir de que 
ele é capaz de estabelecer um reino dos céus 
na terra ou de transformar seu próprio lar ou 
situação em uma casa ou templo de Deus está 
indo em direção ao diabo. Pois onde há serviço a 
Deus, ali está o céu. Quando sirvo meu próximo, 
eu já estou no céu, pois estou servindo a Deus. 
Consequentemente, estamos construindo para 
nós próprios um paraíso e céu aqui na terra 
quando somos obedientes a Deus e servimos 
nosso próximo (LUTERO, 2000, p. 56). 

Com ênfase na justificação pela fé, Lutero ressalta que é 
da vontade de Deus que as pessoas sejam acolhidas, assisti-
das e amparadas. Quando o cristão faz isso, ele está fazendo 
um trabalho de Deus, que Deus quer que aconteça na vida 
do próximo. E por isso esta é uma obra celestial, porque pro-
cede de Deus e agrada a Deus.

Hoffmann (2008, p. 21) aplica esse mesmo assunto, deno-
minando-o ação transformadora, afirmando: 

A ação transformadora da cidade começa com a 
comunidade religiosa. A restauração espiritual é 
o ponto de partida na busca do Reino de Deus 
[...] Não se admite que a liderança espiritual 
esteja aliada ao poder dominador. A vocação 
sacerdotal do povo de Deus não é agradar os 
que governam com a violência e a opressão, mas 
resistir-lhes por causa do Reino de Deus. Jesus 
pôde dizer: “o meu reino não é deste mundo” 
(Jo 18.36), isto é: não é desta natureza. Não está 
ancorado na lógica da dominação e da violência. 
Sua lógica é outra: o poder tem a vocação de 
servir para o bem do outro (Mt 20.25,26).

Ainda segundo Hoffmann (2008, p. 22):
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A igreja não tem o direito de exigir padrões de 
justiça da sociedade se ela mesma não servir de 
exemplo. Sendo assim, o olhar profético sobre 
a cidade exige da comunidade de fé o exemplo 
da transformação reclamada pela Palavra do 
Senhor. O olhar profético sobre a cidade torna-
se verdadeiro e concreto quando as palavras do 
profeta forem sublinhadas por ações coerentes.

Fazendo sua análise, olhando para a realidade urbana, seus 
desafios e oportunidades, acreditando na direção de Deus e 
no potencial da igreja e dos diferentes atores da sociedade, 
em uma atuação “junto com”, e não apenas “por”, Hoffmann 
(2008, p. 11–13) aponta para um horizonte e afirma: 

O futuro da igreja, no Brasil, desenha-se pela 
atitude que ela toma diante da urbanização. 
A sociedade brasileira foi palco de um imenso 
processo de migração do campo para a cidade. 
Não foi só deslocamento geográfico por escolha 
voluntária dos migrantes. Pelo contrário, a 
urbanização obedeceu a um processo marcado 
por manobras da alta política econômica e 
governamental do país. Esta migração afetou 
profundamente as cidades, as famílias e as 
instituições. Resultou na desintegração da 
família; revolucionou as relações de trabalho, 
pois, da noite para o dia, jogou uma multidão 
de campesinos no exército de reserva de mão 
de obra não qualificada. Desestabilizou os 
valores e os padrões dos relacionamentos 
humanos, sociais e espirituais. Este processo 
tornou-se uma violência institucionalizada, 
pois transformou as pessoas rapidamente em 
massa de anônimos, privilegiando mais os 
projetos de poder do que os de sociedade (p. 
11). As cidades como centro de poder carregam 
consigo o conflito social e a luta entre justiça 
e opressão (p. 12). Partilhamos a convicção de 
que a igreja, agraciada com as primícias da nova 
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criação, tem a responsabilidade de protagonizar 
a experiência evangélica de ser nova criatura 
no âmbito pessoal, comunitário e citadino, 
colocando-se a serviço dos projetos de vida. 
Não basta a igreja estar presente na cidade. Ela 
é depositária do testemunho da restauração da 
humanidade recriada em Cristo. Suas propostas, 
seus projetos e ações comunitárias devem trazer 
consigo a esperança pela transformação da 
cidade. A fé evangélica tem este compromisso 
por causa do Reino de Deus. A fé cristã [...] 
não se coloca como expectadora, mas integra-
se como fermento capaz de levedar a massa. 
Para tanto, necessita debruçar-se sobre seu 
projeto de missão – para e com – a cidade [...]. 
um projeto que coloca a corporação a serviço 
do bem da cidade. A igreja deve, portanto, ser 
capaz de visualizar os que se empenham pelo 
bem da cidade e conjugar esforços com os 
atores sociais comprometidos com a vida da 
cidade (p. 13).

A cidade tem importância na Missão de Deus. A igreja 
e o ministério pastoral vivem e atuam em uma cidade que 
tem por desafio “conjugar urbanização com bem-estar social; 
desenvolvimento com equilíbrio ecológico; crescimento com 
paz social [...] A rigor, a cidade está mergulhada numa lógica 
contraditória de difícil solução” (HOFFMANN, 2008, p. 16). 
Nesse cenário,

As pautas indicativas para a construção de um 
projeto ministerial urbano desafiam a igreja para 
uma compreensão inter e multidisciplinar. Só 
assim, a missão de Deus poderá corresponder 
à profundidade da ferida urbana. Urge a 
redescoberta da missão integral que saiba 
conjugar redenção pessoal com transformação 
social; mudança de padrões éticos no âmbito 
pessoal e estrutural, pois as consequências 
do pecado não se limitam ao indivíduo, elas 
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perpassam todo o tecido social: família, 
comunidade, cidade, Estado... O Deus revelado 
na encarnação de Jesus Cristo traz uma visão 
holística: sua missão abrange toda a pessoa 
e todas as pessoas; toda a criatura e toda a 
criação; toda a cultura e todas as culturas; enfim, 
o alvo da missão de Deus é fazer convergir em 
Cristo todas as coisas. Ele veio para reconciliar e 
integrar tudo pela mediação de Jesus, o Cristo 
(HOFFMANN, 2008, p.17).

Keller (2008) faz uma descrição muito positiva da cidade, 
mas percebe que há lentidão por parte da igreja: 

A cidade é uma estrutura social intrinsecamente 
positiva com um passado diversificado e um 
lindo futuro. À medida que a história redentora 
progride, vemos que o povo de Deus começou 
como andarilhos e nômades fora das cidades e 
como rebeldes na cidade (Babel). Deus então 
ordena que sejam construtores e reconstrutores 
de cidades (Jerusalém) e exilados que amem 
a cidade (Babilônia). Nos tempos do Novo 
Testamento, o povo de Deus tornou-se 
missionário nas cidades. Por fim, quando o futuro 
de Deus chegar na forma de uma cidade, seu povo 
conseguirá sentir-se completamente em casa. A 
natureza caída da cidade – a deformação de seu 
potencial causada pela força do pecado – será 
totalmente derrotada e resolvida; o mandato 
cultural será completo; no final as habilidades 
de vida urbana serão livres para servir a Deus. 
Todo o povo de Deus o servirá em sua cidade 
santa (KELLER, 181). [...] É vital que haja 
cristãos e igrejas onde houver pessoas, mas os 
habitantes do mundo estão se mudando para 
as grandes cidades, e essa migração acontece a 
passos muito mais largos do que os da igreja. A 
comunicação e o ministério cristãos têm sempre 
de ser traduzidos em cada novo contexto e 
língua. No entanto, a igreja cristã não está 
reagindo rápido o bastante para acompanhar 
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o rápido crescimento da população urbana 
(KELLER, p. 189).

Segundo Keller (2008, p. 192–194), os habitantes da ci-
dade a serem alcançados pelo trabalho da igreja podem ser 
alinhados em quatro grupos: 1) A geração mais jovem (os es-
tudantes de cidades que vieram à fé); 2. As elites culturais 
(pessoas que exercem influência); 3. Os grupos alcançáveis 
não alcançados (pessoas de lugares remotos ou de países 
onde o cristianismo enfrenta barreiras) e 4. Os pobres (estima-
tivas indicam um terço da população residindo em favelas). 

Hoffmann (2008, p. 19, 20, 22 e 26), fazendo uma análise 
em busca de uma pastoral missional, afirma que, para entender 
a cidade, a missão urbana precisa dirigir dois olhares à cidade: 
um profético e um misericordioso, que assim são descritos:

O olhar profético: trata-se de um olhar crítico, 
um olhar com discernimento – sem o qual não 
se conhecerá a verdadeira natureza e a lógica 
da cidade... a cidade como tal não é o objeto 
da censura profética, mas o modo como nela é 
exercido o poder, este sim, não escapa ao juízo 
divino [...] Os profetas do Senhor advertiam, 
severamente, os sacerdotes que trocavam a 
proteção do Deus Altíssimo pela segurança 
do Estado, geralmente, ancorado na força das 
armas [...] O olhar misericordioso: seu olhar de 
misericórdia vê a profundidade da dor causada 
pelo pecado estrutural [...] A reconstrução 
humana começa no campo emocional, afetivo. 
A restauração espiritual passa, necessariamente, 
pela restauração afetiva. À medida que o 
afeto se encerra, a monstruosidade emerge. A 
restauração espiritual de um povo inicia com 
a arte de acolher, pela humanização do ser 
humano. O Verbo de Deus precisa se tornar 
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gente por inteiro em cada pessoa. Isso exige 
um novo olhar e uma nova percepção [...] A 
misericórdia é irmã gêmea da justiça [...] Assim 
é com as ações de misericórdia. A multiplicação 
de testemunhos ao alcance de cada cristão fará 
a diferença. A fé manifesta-se verdadeira na 
prática da misericórdia. Sempre haverá desafios 
suficientes para exercitá-la a partir da realidade 
onde vivemos. 

Na busca de um relacionamento com a cidade, Keller 
(2008, p. 202 a 205) também desenvolve ampla argumenta-
ção e aponta para três linhas macro:

1. Os cristãos devem desenvolver atitudes 
de apreço pela cidade: Jonas foi a Nínive em 
obediência a Deus, mas não amava a cidade. 
Da mesma forma, os cristãos talvez vão para 
a cidade, por um senso de obrigação a Deus, 
mas no coração menosprezam a densidade e 
a diversidade do lugar. Contudo, para que o 
ministério nas cidades seja bem-sucedido, é 
vital que os cristãos apreciem as cidades. Devem 
amar a vida na cidade e achá-la revigorante. Isso 
porque muitos que moram e têm influência na 
cidade realmente gostam mesmo de viver nela 
[...] A pregação e o ensino que geram uma igreja 
urbana positiva têm de tratar continuamente 
das objeções comuns à vida na cidade; por 
exemplo, a ideia de que a vida na cidade é 
menos saudável, muito cara e de que não é o 
melhor lugar para criar filhos. [...] Outra objeção 
é: o interior é inspirador; a cidade mata a fé.

2. Os cristãos devem tornar-se uma contracultura 
ativa onde residem: Não basta o cristão viver 
como indivíduo na cidade. Ele precisa viver como 
uma comunidade singular. [...] Os cristãos são 
chamados a ser uma cidade alternativa dentro 
de cada cidade terrena, uma cultura humana 
alternativa em meio a cada cultura humana.
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3. Os cristãos devem ser uma comunidade 
totalmente comprometida com o bem da 
cidade como um todo: Não basta o cristão 
desenvolver uma cultura que simplesmente 
“ataque” os valores da cidade. Temos também 
de nos comprometer, com todos os recursos de 
nossa fé e vida, a servir de modo sacrificial para 
o bem da cidade, especialmente aos pobres. 

Deus está presente na cidade, por isso a cidade é espaço 
de misericórdia, de vida e de justiça. 

Deus vocacionou a cidade para ser um espaço 
que favorece a misericórdia e ampara a vida. 
Ela pode promover plena realização humana 
e social num convívio harmonioso com toda a 
criação” [...] “Assim como o evangelho é poder 
de Deus para salvar e transformar pessoas, 
ele também é poder capaz de transformar as 
estruturas sociais criadas ao longo da história. 
[...] O poder de Deus não se limita a transformar 
a vida das pessoas, Ele quer redimir também 
as consequências sociais afetadas pelo pecado 
[...] Se a lógica do poder do pecado conduz 
à morte, a lógica da redenção conduz à vida 
(HOFFMANN, 2008, p. 51).

A mesma compaixão que Deus dispensa à pessoa enquan-
to indivíduo, família, clã ou etnia, ele oferece à cidade. Há mo-
mentos, inclusive, em que as cidades recebem um tratamento 
carinhoso de uma relação maternal ou paternal. Isso tudo indi-
ca que o propósito do Senhor para com a cidade é que ela seja 
um espaço de comunhão e de vida (Hoffmann, 2008). 

O foco da missão evangélica não reside na volta ao Pa-
raíso perdido, mas ruma em direção à Cidade redimida. A 
Nova Jerusalém (Ap 21-22) é a culminância. Essa cidade é 
completamente diferente de todas as cidades sonhadas [...] 
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A Nova Jerusalém não é produto do engenho humano. Ela 
não é apresentada como a culminância da arquitetura urbana 
ou o supremo escopo da civilização. Ela não é a culminância 
da ciência. Ela é um presente de Deus (HOFFMANN, 2008).

A Missão de Deus para a cidade é reclamá-la 
como espaço comunitário a serviço da vida. 
Seu instrumento de transformação é presença 
da igreja como sal e luz, capaz de propor os 
padrões éticos indispensáveis para transformar 
as estruturas de morte. Para tanto, a própria 
igreja compreendida institucionalmente precisa 
de uma profunda transformação. A igreja como 
organização humana está demasiadamente 
distante da cidade e jamais conseguirá sua 
transformação. Ela necessita da humildade de 
compor com outros segmentos organizados 
da sociedade civil a conjugação de esforços 
no sentido de buscar privilegiar a cidade como 
espaço de vida, de paz social e de justiça. [...] 
A igreja nos primeiros séculos não era templo-
cêntrica [...] a casa, e não o templo foi o útero 
gerador da evangelização urbana [...] é isso 
que se espera de um projeto ministerial para 
a cidade: que tenha a capacidade de ouvir a 
dor – o gemido das criaturas e da criação – e 
saiba responder a essa dor com uma resposta 
condizente ao Evangelho do Reino. Saiba 
discernir a relatividade das instituições sem 
perder a essencialidade da vida. A vida plena se 
efetiva no coletivo, requer sempre a restauração 
do contexto: humano, social, político e ecológico 
(HOFFMANN, 2008, p. 73).

A salvação é obra de Deus. O desafio da igreja enquanto 
corpo de Cristo, e de cada cristão como pessoa redimida e 
chamada, requer uma ação com humildade, na dependência 
de Deus, e amor às pessoas – a cidade.
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O evangelho a ser testemunhado ou o projeto 
a ser desenvolvido deve, primeiramente, 
perpassar a vida do missionário em profunda 
sintonia com o contexto específico. Daí a 
necessidade de responder as seguintes 
questões antes de iniciar uma obra: O que a 
“minha” mensagem vai acrescentar a este povo 
em termos de qualidade de vida cristã? Que 
aspectos inovadores ela traz à comunidade ou 
cidade? Como vai se relacionar com a obra de 
Deus já existente? Deus me deu compaixão, 
convicção e mandato para realizar o que estou 
me propondo a fazer? Tenho convicção pessoal 
de que este é o lugar que o Senhor tem para 
mim? O que estou para fazer é obra, sonho 
ou projeto pessoal, ou tenho uma vocação, 
revelação ou mandato para um ministério nesta 
cidade? (HOFFMANN, 2008, p. 75, 76).

Hoffmann (2008, p. 76) sugere algumas perguntas como 
forma de ajudar a definir o foco da atuação ministerial do 
pastor e missionário:

Quem é a população alvo do mandato que 
Deus me confiou? Qual é o meu conhecimento 
de sua realidade? Qual é a diferença da minha 
maneira de viver e o modo de ser deles? Tenho 
consciência de que a embalagem do evangelho 
do qual sou portador, pode ajudar ou atrapalhar, 
facilitar ou dificultar? Estou disposto a viver o 
evangelho com eles a partir deles, ou desejo 
apenas fazer incursões evangelísticas em seu 
meio? Nunca é demais lembrar que a vida do 
missionário comunica melhor o evangelho do 
que as suas palavras.

Geralmente são descritos três eixos para a atuação do 
pastor urbano. A realidade ou eixo contextual, que inclui 
uma exegese da cidade para conhecer a cidade, a história. 
O agente ou eixo pessoal – a pessoa do missionário é tão 
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ou mais importante do que a obra. A práxis: todo o pastor 
urbano precisa de elementos bíblicos e teológicos que sejam 
norteadores e motivadores para o cumprimento da missão 
(HOFFMANN, 2008).

Um ministério urbano pressupõe vocação e conhecimen-
to. Não basta o saber acadêmico, é preciso inteligência ope-
racional. Um projeto ministerial evita caminhar em círculo, e 
precisa de compaixão, sem que lhe falte base bíblica.

Base bíblica para um projeto de transformação 
urbana conjuga oração, consagração e 
transformação com o planejamento estratégico 
[...] Neemias. “Nele encontramos uma liderança 
que conjuga a piedade pessoal com o 
planejamento, a estratégia operacional com a 
didática, enfim, alguém capaz de construir uma 
sequência na estruturação ministerial envolvente 
com vistas à transformação de uma cidade. 
Seu ponto de partida é a compaixão por uma 
população que vive um quadro de ruína.  Esta 
compaixão gera motivação; a criatividade; a 
busca pela superação de conflitos; a restauração 
dos ministérios e a consolidação de um projeto 
urbano nos padrões da Palavra de Deus 
(HOFFMANN, 2008, p. 82).

Schulz (2001) elenca quatro fundamentos importantes 
para uma ação missionária baseada em princípios: a) Biblis-
mo dogmático (a Bíblia como sendo a regra e norma única 
e os ensinamentos teológicos da Reforma); b) Doutrina da 
justificação (o princípio da hermenêutica, abrindo a Escritu-
ra e penetrando todos os outros artigos cristãos, e como a 
fonte de consolação e conforto); c) A primazia da Palavra (o 
conteúdo de nossa proclamação é o perdão de pecados); d) 
A encarnação e a presença real de Cristo (a missão é um ato 
querigmático-sacramental). 
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Tomando iniciativa em missões urbanas, a própria igreja 
deve ser reconhecida como o agente da Missio Dei. Em vista 
dos múltiplos desafios do contexto urbano não há lugar para 
se confiar em ações de missão levadas a cabo por indivíduos 
isoladamente (SCHULZ, p. 82).

A ação missionária em contexto urbano exige 
a atividade de toda a igreja e de todos os 
seus membros em todas as esferas da vida. 
Do contrário, pareceria negar seu verdadeiro 
propósito na missão divina. Obviamente, a 
igreja não deveria se ver apenas como uma 
agência social, mas se tornará socialmente 
envolvida através de seus serviços diacônicos. 
A igreja também não é um governo, mas por 
sua proclamação e ação em uma comunidade, 
mostrará influência política e comunitária 
significativa. A igreja não é uma instituição 
financeira, mas às vezes tem que procurar 
oferecer ajuda financeira em seu empenho 
para desenvolver seus planos missionários e 
estabelecer projetos locais. A igreja não é uma 
escola, mas a educação é um meio importante 
para facilitar o processo de amadurecimento da 
congregação e incorporação de novos membros. 
A igreja não é uma família, mas as relações 
familiares e estruturas são supremas para a sua 
missão. A igreja não é um edifício, entretanto o 
edifício é importante para acomodar numerosos 
programas de treinamento e trabalho em 
grupos. A igreja não é uma organização, mas 
precisa de estruturas institucionais para funcionar 
para outros na sociedade (VAN ENGEN apud 
SCHULZ, 2001, p. 83)

A igreja não se basta em si mesma. Ela não existe para si, 
mas é instrumento de Deus para algo. A igreja constitui a úni-
ca sociedade no mundo que existe por causa daqueles que 
não são membros dela. A expressão clássica dessa percepção 
da igreja foi “a igreja para os outros”. Quem a arquitetou foi 
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Dietrich Bonhoeffer, que escreveu o seguinte desde uma pri-
são nazista em 1944: “A igreja é a igreja somente quando ela 
existe para os outros [...] A igreja deve compartilhar os pro-
blemas da vida humana comum, sem dominar, mas ajudando 
e servindo” (BONHOEFFER, apud BOSCH, 2007, p. 450).

Para infundir e encorajar um caráter missionário distinti-
vo próprio da igreja de Cristo, é necessário desenvolver uma 
eclesiologia missionária que funcione concreta e contextu-
almente, e dê reconhecimento completo à congregação lo-
cal visível. A congregação precisa ver-se a si mesma como 
instrumento divino na Missão de Deus e não só como mera 
organização ou presença, mas como uma communio ou um 
organismo através do qual o Espírito Santo age. No Catecis-
mo Maior, Lutero retrata a igreja como um organismo vivo, 
que por sua atividade de pregar e estilo de vida missionário, 
reúne incrédulos para o seu meio (SCHULZ, 2001).

Considerações finais

A visão missionária é fruto do amor à cidade, pois a missão 
urbana se propõe a reconstruir a cidade social, ou seja, a vida 
das pessoas. Por isso a missão urbana desafia a um ministério 
holístico que é, por definição, uma volta ao evangelho ensi-
nado por Jesus e uma rejeição à dicotomia que divide ne-
cessidades espirituais e físicas. Necessidades físicas humanas 
enquanto temporais, cativam a atenção de Jesus. Curar os 
doentes e alimentar os famintos eram expressões genuínas 
do seu amor, não interesseiras para reunir multidões.

Além disso, a cidade é um espaço múltiplo e cheio de 
oportunidades, embora complexo, onde a igreja está presen-
te e atuante. A Missio Dei quer acontecer por vontade de 
Deus e por desafio dado à igreja. Independente da origem, 
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o desafio hoje é urbano. Percebe-se que não basta ter a me-
lhor compreensão dos textos bíblicos sobre missão, vocação 
e sacerdócio. A missão urbana requer a compreensão do que 
é a cidade e quais as dinâmicas e particularidades que a mo-
vimentam. É preciso uma atuação contextualizada. A cidade 
é o encontro de culturas, povos, línguas e raças, é também o 
lugar do desenvolvimento e da exclusão, é lugar do migran-
te e do sem-teto. Nela estão presentes as oportunidades de 
emprego e progresso, mas também o desemprego e a fome. 
Na cidade Deus tem a Igreja, congregando diferentes dons, 
profissões, habilidades e vocações. Na igreja estão os ins-
trumentos que Deus equipa para toda a ação. Seja o nome 
vocação, sacerdócio real, sacerdócio comum, povo de Deus, 
ou o nome que for adotado, é por meio dessas pessoas, in-
dividualmente e de forma coletiva, que Deus quer mostrar os 
seus grandes feitos à cidade. É por meio dessas pessoas que 
Jesus quer que o mundo “veja as vossas boas obras e glorifi-
que o vosso Pai que está nos céus” (Mt 5.16).

O sacerdócio real muito bem fundamentado em 1Pe 2.5, 
9 não se restringe a atividades de templos, mas é, especial-
mente, exercido fora dos templos, onde a igreja é instrumen-
to de Deus para “proclamar as virtudes daquele que os cha-
mou das trevas para a sua maravilhosa luz”. Essas ações só 
acontecem por causa da obra de Cristo que transformou o 
cristão para realizar essa obra. E essas obras, para serem vis-
tas, precisam ser feitas onde as pessoas incrédulas estão. Os 
pastores são instrumentos de Cristo para treinar o sacerdócio 
real para o desempenho do seu ofício na cidade, nas diferen-
tes vocações que ocupam na vida, no seu dia a dia.

O Sermão da Montanha, na sua múltipla abordagem, 
elenca aos apóstolos temas e assuntos que ainda hoje são 
geradores de tristeza, dor e desespero a tantas pessoas na 



80

cidade. A abordagem de Jesus desafia a igreja a não negli-
genciar essas dores das pessoas, e de estabelecer relaciona-
mentos que manifestem a presença de Jesus para as pessoas 
que vivem essas mazelas humanas.

Para tanto, é preciso ter respeito pela sensibilidade urba-
na, pelas diferenças culturais, compromisso com a vizinhança 
e com a justiça, integração entre fé e obras, inclinação para a 
complexidade do evangelismo, pregação que atrai e desafia 
as pessoas da cidade e manter um compromisso com a arte e 
com a criatividade (KELLER, 2015, p. 206-214).

Este pode ser o grande desafio urbano: desenvolver ações 
e programas que permitam o relacionamento com o ser hu-
mano da cidade. Encontrar temas, assuntos, ações e progra-
mas que chamem a cidade para uma reflexão à luz da palavra 
de Deus. 

Rowold (2003) e Raj (2003) trazem elementos do livro de 
Provérbios, argumentando que o livro não se contenta em 
descrever a realidade social injusta do pobre e necessitado, 
mas aponta para o serviço a esses necessitados, pois pessoas 
sábias têm seu coração voltado para a misericórdia e o cuida-
do das pessoas. 
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Missionárias: 
Sendo Intencionais no 
Testemunho no Dia a Dia

Building Missionary Bridges: Being Intentional 
in the Daily-Life Witnessing

Rev. Me. Leandro D. Hübner1

Resumo

Este artigo propõe uma maneira de ver a intencionalidade da 
missão dentro da doutrina do sacerdócio de todos os crentes. 
Para isso, utilizo a metáfora da ponte, usada por vários missió-
logos a partir do século XX, e me aproprio do conceito de “di-
ferença suave” do teólogo Miroslav Volf. Apresento assim uma 
maneira de articular a intencionalidade da missão em nossas 
vocações como sacerdotes reais de Cristo que evita a abor-
dagem evangelical brasileira e oferece propostas concretas 
a membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) de 
como construir e ser pontes para conectar pecadores a Cristo.  

Palavras chave: Pontes missionárias. Intencionalidade. Teste-
munho. Diferença suave. Sacerdócio Universal dos Crentes.

1 Bacharel em Teologia (1996), Escola Superior de Teologia, Instituto Concórdia 
de São Paulo. Mestrado em Teologia Prática (2015), Seminário Concórdia de 
São Leopoldo. Pastor da IELB de 1997 a 2013. Professor de Teologia Prática no 
Seminário Concórdia de Buenos Aires, Argentina, de 2014 a 2018. Pastor da 
IELB, 2019.
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Abstract

This article proposes a way of viewing the intentionality of 
mission within the doctrine of priesthood of all believers. To 
this end, I use the metaphor of the bridge, employed by seve-
ral missiologists since the 20th century, and borrow Miroslav 
Volf’s concept of “soft difference.” Thereby I present a way 
of articulating the intentionality of mission in our vocations 
as royal priests of Christ in a way that avoids the Brazilian 
evangelical approach and that offers concrete proposals for 
members of the IELB in terms of how to build and how to be 
bridges to connect sinners to Christ. 

Keywords: Missionary bridges. Intentionality. Witness. Soft 
difference.Universal Priesthood of Believers.

Introdução

Dizer que nosso mundo está cada vez mais globalizado e in-
tegrado já é quase um clichê. Eventos ou fatos positivos, como 
a comunicação instantânea mundial, ou negativos, como a pan-
demia do Covid-19, nos dão a dimensão dessa característica 
cada vez mais evidente do mundo e tempo em que vivemos. 

No entanto, apesar dos inúmeros e transitórios benefícios 
da globalização para a vida do ser humano, algo não mudou. 
Sua maior carência e necessidade é a mesma de todos os 
séculos e em todos os lugares: a reconciliação com o Deus 
verdadeiro, a cura para o vírus mortal do pecado com o qual 
cada pessoa nasce.

Inseridos nesta realidade estamos nós, cristãos e Igreja 
de Cristo e, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, 
somos certamente vistos muitas vezes como “gente esquisi-
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ta”, fora de lugar, de outro mundo. Mas, gente que tem algo 
importante a apresentar ao mundo doente – o antídoto, o 
tratamento e a cura para o pecado. 

Para levar adiante a missio apostolica, a missão que Deus 
colocou em nossas fracas mãos, podemos seguir vários cami-
nhos, estratégias ou posturas como, por exemplo, um evan-
gelismo intencionalmente direcionado às pessoas de outras 
culturas, ainda que estejam bem próximas de nós e não ne-
cessariamente em outra região do país ou do mundo.

Outra forma de desenvolver nosso papel de sal da terra e luz 
do mundo é ser sacerdotes de Cristo no dia a dia, nas vocações 
de cada um, nas oportunidades que aparecem ou que pode-
mos criar, aproveitando os dons que recebemos do Senhor.

Neste artigo queremos abordar esta segunda forma, eco-
ando um pouco do que o apóstolo Pedro nos apresenta em 
sua primeira epístola. Apesar de que nosso testemunho cris-
tão como sacerdotes e pedras vivas de Cristo pode ser – e de 
fato é muitas vezes – espontâneo e sem necessidade de um 
grande planejamento prévio, queremos enfatizar aqui a in-
tencionalidade desta proclamação, buscando contribuir para 
nosso debate sobre o tema, iniciado em nosso Simpósio Re-
gional de Missão Urbana em São Paulo, em outubro de 2019. 
A maneira de oferecer esta contribuição é refletindo sobre 
intencionalidade através do nosso ensino sobre o sacerdócio 
real ou universal de todos os crentes.

Este sacerdócio real, doutrina bíblica resgatada e desen-
volvida pelo reformador Martinho Lutero, “foi uma das ver-
tentes da Reforma. Decorre e está intimamente ligada à dou-
trina da justificação do pecador pela fé em Cristo” (SCHOLZ, 
1988, p. 11). Em um contexto em que a Igreja estava cen-
tralizada nos sacerdotes e na hierarquia eclesiástica, restan-
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do ao povo pouco mais que assistir às missas e rituais sem 
compreendê-los bem, participar de procissões e indulgências 
na esperança de ter alguma misericórdia de Deus e manter 
financeiramente a Igreja com grandes sacrifícios econômi-
cos, Lutero trouxe ao povo a riqueza e pureza do Evange-
lho, e com ele, a verdade afirmada pelo apóstolo Pedro de 
que cada cristão é um sacerdote do rei Jesus Cristo (LUTERO, 
2000, p.31)2, e que somos edificados como templo espiritual 
de Deus para, assim, anunciar suas obras maravilhosas. 

Para Lutero o sacerdócio dos crentes é sinônimo de batiza-
dos e da comunhão dos santos, e cada cristão é “ordenado” 
um sacerdote de Cristo em seu batismo (SCHOLZ, 1988, p. 
12). Em suas vocações diárias, diz Lutero, o cristão vive então 
como sacerdote de Cristo, aplicando na prática a fé recebida 
no batismo e alimentada pela Palavra e Sacramentos, anun-
ciando a salvação do Evangelho com suas palavras e obras.

Lutero também enfatizou com a mesma ênfase o ministé-
rio pastoral. E, embora este não seja abordado diretamente 
neste artigo, é necessário deixar claro que a relação entre 
o ministério pastoral e o sacerdócio universal de todos os 
crentes é de interdependência, sendo os dois instituídos por 
Deus, existindo em paralelo e a serviço um do outro, para os 
propósitos do Reino de Deus em nosso mundo. 

Para se entender a importância de nossa abordagem neste 
artigo, é preciso notar que intencionalidade tem sido encarada 
em parte do mundo evangélico, também aqui no Brasil, como a 
promoção de uma diferença impactante, capaz de transformar a 
cultura e influenciar diretamente na vida política e socioeconôm-
ica da nação. Neste artigo, a abordagem vai pelo caminho de 

2 Em LUTERO, Martinho. Obras Selecionadas. Darci Drehmer (ed.). Porto Alegre: 
Concórdia, São Leopoldo: Sinodal, v. 7, 2000, p. 31, nota 16, há uma lista dos 
principais textos onde o reformador trata do sacerdócio geral dos crentes.
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uma diferença suave, que visa integrar a espontaneidade do 
testemunho do cristão com uma intencionalidade de criar cone-
xões com os descrentes a fim de que conheçam o Evangelho. 

Para isto, a imagem da ponte, usada na Missiologia por 
autores como Paul Hiebert, Donald McGavran, David Bosch 
e outros3, é muito útil para ver como podemos aproveitar as 
oportunidades de testemunho no dia a dia, de formas sim-
ples, concretas e conectadas com os objetivos e planos da-
quele que é a única e verdadeira ponte entre nós e o Pai e 
entre nós e nossos irmãos: nosso Salvador Jesus Cristo. 

Conhecendo o terreno: os dois lados da ponte

No estado do Acre, onde fui pastor, a única via terrestre li-
gando o estado a Rondônia e ao restante do país é a BR 364. 
Para ir a Porto Velho é necessário cruzar o rio Madeira, na al-
tura de Abunã, RO, de balsa. Isso torna a viagem demorada, 
e a construção de uma ponte de cerca de 2 quilômetros era 
uma antiga reivindicação da população de ambos estados.

Finalmente em 2014 a obra começou e, após ter sua inau-
guração adiada em 2019, está parada. Eis alguns trechos de 
uma reportagem sobre o assunto: 

Está parada a obra da ponte sobre o rio Madeira, 
em Abunã (RO), que liga Rondônia ao Acre. A 
demora está na dificuldade de fazer os acessos 
nas rampas dos dois lados. O Departamento 

3 Por exemplo: HIEBERT, Paul G. The Gospel in Human Contexts: Anthropologi-
cal Explorations for Contemporary Missions. Baker Publishing Group, 2009. 

 McGAVRAN, Donald A. The bridges of God; a study in the strategy of missions. 
New York: Distributed by Friendship Press, 1955. BOSCH, David J.  Reconcilia-
tion: A Christian Afrikaner Speaks. Wider Quaker Fellowship, 1986. LIVINGS-
TON, J. Kevin.  A Missiology of the Road: Early Perspectives in David Bosch’s 
Theology of Mission and Evangelism. Eugene, OR, Pickwick, 2013.



87

Construindo Pontes Missionárias: Sendo Intencionais no Testemunho no Dia a Dia

Nacional de Infraestrutura de Transportes do 
estado (DNIT-RO) deu um novo prazo para 
concluir o serviço. 

A balsa continua sendo o único jeito de passar 
de um lado para o outro pelo Madeira em 
Abunã. Quem deseja ir ou voltar do Acre pela 
estrada, precisa fazer a travessia. Isso representa 
demora na viagem. Como consequência, carros 
e caminhões formam filas. 

A estrutura da ponte está finalizada há meses. 
Do lado do Acre, falta apenas o asfalto e, 
conforme o DNIT, deve ficar pronto dentro de 
um mês. Mas do lado rondoniense a situação é 
mais complexa, já que a região é alagada e a 
necessidade de aterro é maior do que havia sido 
calculada. 

Por meio de um comunicado, o DNIT informou 
que há um novo prazo para a entrega da ponte: 
dezembro de 2020, ressaltando que o dinheiro 
para o término dos trabalhos está garantido.4 

No exemplo citado, após quase sete anos de construção, 
aparentemente os responsáveis ainda não conheciam bem o 
terreno que dá acesso à ponte. Como em qualquer obra, seja 
uma estrada, uma casa ou um edifício, no entanto, para cons-
truir uma ponte é necessário conhecer bem o terreno, tanto do 
leito do rio sobre o qual serão colocados seus pilares, como de 
suas cabeceiras ou rampas de acesso, e o terreno sobre o qual 
será feito o asfalto ligando a ponte ao restante da rodovia.

Para nossa construção de pontes missionárias aplica-se o 
mesmo princípio: é necessário conhecer o terreno onde va-
mos construir e saber como são os dois lados da ponte. Neste 
caso, os dois lados da ponte são, de um lado, o pecador que 

4 https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/02/05/com-inicio-em-
-2014-obra-de-ponte-sobre-o-rio-madeira-que-liga-ro-e-ac-esta-parada.ght-
ml, acesso em 11/05/2020.

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/02/05/com-inicio-em-2014-obra-de-ponte-sobre-o-rio-madeira-que-liga-ro-e-ac-esta-parada.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/02/05/com-inicio-em-2014-obra-de-ponte-sobre-o-rio-madeira-que-liga-ro-e-ac-esta-parada.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/02/05/com-inicio-em-2014-obra-de-ponte-sobre-o-rio-madeira-que-liga-ro-e-ac-esta-parada.ghtml
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ainda não tem a salvação eterna dada por meio do Salvador 
Jesus Cristo; do outro lado, o Deus verdadeiro que oferece 
esta salvação somente pela Escritura, somente pela graça e 
somente pela fé. Como diz o Dr. Douglas Rutt, em seu ex-
celente artigo sobre a vocação na perspectiva missiológica, 
citando Robert Kolb, “apenas o conhecimento do texto não 
é suficiente para o testemunho cristão. A tarefa de construir 
pontes exige também que se tenha um conhecimento ade-
quado sobre o próximo.” (RUTT, 2016, p. 146).

Consideramos aqui como ponte, é claro, o próprio Salva-
dor Jesus Cristo. Mas também é necessário considerar o fato 
de que nós podemos servir como pequenas pontes ou de 
construtores de pontes entre pecadores ainda perdidos e o 
Salvador Jesus. Este segundo uso da imagem da ponte é o 
que queremos enfatizar neste artigo. 

Nossa fonte primária e principal de conhecimento é a Pa-
lavra de Deus, que nos dá uma descrição muito clara a res-
peito de quem está do “lado de cá” da ponte, o ser humano 
pecador. Este já nasce em pecado, inimigo de Deus, cego e 
morto espiritualmente (Sl 51.5; Ef 2.1-3; Cl 1.21; 1Pe 2.10; et 
alii.), com uma grande barreira entre ele e o Deus santo (Is 
59.2). Tudo isso o impede completamente de chegar a Deus 
por conta própria, de construir ele mesmo uma ponte para 
cruzar o abismo intransponível que existe entre nós e Deus.

Este ser humano pecador é, entre outras coisas, idólatra, 
desobediente, egoísta e egocêntrico, desonesto e cobiçoso, 
enfim, cheio de maldade no coração, mente e alma, como 
nos demonstram não apenas os Mandamentos de Deus em 
sua Palavra, mas também os eventos diários da vida humana. 
Em outras palavras, mesmo sem conhecer ou crer na Palavra, 
as pessoas podem facilmente reconhecer a maldade e a cul-
pa do ser humano em seu estado natural.
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Além de termos este conhecimento essencial sobre o ser 
humano, ainda do lado de cá da ponte, é preciso também co-
nhecer o terreno em termos de culturas, linguagem e outras 
necessidades humanas. E para adquirir este conhecimento, 
Deus também provê, no âmbito da criação, estudos, pesqui-
sas e bons livros que nos ajudam a conhecer o ser humano.5

Do lado de lá da ponte está o Deus Triuno, revelado em sua 
criação e suas obras, mas acessível plenamente ao ser humano 
apenas em sua Palavra. Entre outras qualidades, este Deus é 
espírito, é eterno, onipotente, onisciente, onipresente, santo, 
fiel e misericordioso (Jo 4.24; Sl 90.1,2; Mt 19.6; Jr 23.24; Jo 
21.17; Lv 19.2; Sl 33.4; Êx 34.6,7). O apóstolo João resume 
quem é este Deus e o seu caráter de uma forma simples e 
maravilhosa: “Deus é amor” (1Jo 4.8). E, em João 3.16 mostra 
como Deus revela esse amor na prática: “Porque Deus amou o 
mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele 
que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna.”

Portanto, para podermos conduzir pessoas à ponte entre 
Deus e nosso próximo, é necessário conhecer bem a ambos, 
para saber onde estamos pisando. Precisamos para isso co-
nhecer e nos aprofundar mais e mais na Palavra do Senhor. 
Este conhecimento nos ajudará também a derrubar os obstá-
culos que surgem no processo de sermos pontes que levam o 
próximo à ponte que é Cristo.

5 O livro “Cross-cultural connections: stepping out and fitting in around the 
world”, de Duane Elmer, sobre o qual há uma resenha nesta edição, é um bom 
exemplo de livros assim. Ciências como a Antropologia, Sociologia, Psicologia 
e outras certamente são ferramentas que contribuem para este conhecimento 
do ser humano a quem queremos alcançar com o Evangelho. 
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Derrubando obstáculos: internos e externos

Conforme vimos, um dos obstáculos para a construção 
de uma ponte pode ser o terreno em suas cabeceiras. Ou-
tro pode ser, por exemplo, um leito de rio muito pedregoso, 
muito profundo ou muito instável. Estes poderíamos classifi-
car como obstáculos internos da obra.

Entretanto, a construção de uma ponte pode ser atrasa-
da ou impedida por obstáculos externos, como a falta (ou 
desvio) de verbas para seu bom andamento, o clima (muita 
chuva, inundações), competência insuficiente dos construto-
res ou simplesmente entraves políticos. Estes problemas infe-
lizmente são comuns em nosso país. 

No campo da construção de pontes espirituais também 
existem ou surgem obstáculos que atrasam ou impedem 
sua execução. 

Os obstáculos internos podem ser vários: nosso pouco co-
nhecimento de nós mesmos, do ser humano e de Deus; nos-
sa fé e amor fracos, por falta de alimento; nossa preguiça e 
acomodação; nossa conformidade com o mundo; nossa falta 
de auto avaliação e autocrítica; nossa procrastinação e falta de 
iniciativa; nossa insubmissão à Palavra de Deus. A lista pode 
continuar e sempre tem a ver com algo que ainda vive em nós 
cristãos e que quer voltar a dirigir nossa vida – o velho Adão.

Os obstáculos externos têm a ver com outro “velho conhe-
cido”, o diabo. Além do pecado que está presente em cada ser 
humano e que corrompe toda a criação de Deus, temos as ten-
tações do mundo e a enorme capacidade de Satanás de nos en-
ganar, para nos fazer cair em suas armadilhas e, também, para fa-
zer-nos pensar que nossas pontes ou não são necessárias (porque 
“todos os caminhos levam a Deus”), ou são incompletas (porque 
“você tem que fazer a sua parte para chegar a Deus”).
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Não podemos derrubar esses obstáculos. Somos tentados 
a pensar que sim e, de fato, muitas vezes colocamos nossa 
confiança em nossas próprias capacidades, técnicas, esforços 
e piedade, o que nos leva sempre de novo a fracassar e criar, 
muitas vezes, mais obstáculos do que tínhamos antes.

Deus é o único que pode dinamitar essas barreiras, pelo 
poder de seu Espírito (Jr 23.29; Ez 36.26-27). Isto nos dire-
ciona à mesma fonte que temos para conhecer o terreno, 
como vimos acima - a Palavra. 

Deus pode, obviamente, derrubar os obstáculos e barrei-
ras diretamente, e certamente o faz muitas vezes sem que 
tenhamos consciência disto. Entretanto, escolheu fazer-nos 
participantes dessa “demolição” espiritual com o poder de 
seu Espírito, intrinsicamente ligado à sua Palavra e às suas 
formas sacramentais – Batismo e Santa Ceia.

A habitação do Espírito em nós, outorgada e comunicada 
pelo poder do Batismo em que somos intimamente conecta-
dos à Trindade e pelo contato com a Palavra, e também for-
talecida e mantida em nós pela mesma Palavra e pela Santa 
Ceia, nos capacita a enfrentar e derrubar tanto os obstáculos 
internos como os externos, como atestam inúmeras passa-
gens bíblicas (Rm 6.11,14; 8.9-11; 2Co 3.5, 12.10; Gl 2.20,27, 
5.22-25; Ef 6.10-18; Fp 2.13; et alii).

Conhecer o terreno e derrubar obstáculos são partes essen-
ciais do nosso preparo pessoal e comunitário para construir as 
pontes em nosso testemunho diário, como veremos a seguir.

Planejando a obra: preparo pessoal e 
comunitário

Para cada etapa da construção de uma ponte há profissio-
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nais preparados: engenheiros, arquitetos, mestres de obra, 
obreiros, motoristas, maquinistas, eletricistas e assim por dian-
te. Gente que tem que estudar mais ou menos, que precisa ter 
conhecimento técnico e prático e que, geralmente, nunca para 
de estudar e aperfeiçoar-se em suas respectivas áreas.

Em nosso propósito e tarefa de construir pontes missio-
nárias através de nosso testemunho diário, não pode ser 
diferente. Enquanto pensamos e planejamos como vamos 
construir pontes entre as pessoas e Jesus, vamos também 
nos preparando para a tarefa, tanto individualmente como 
em comunhão com nossos irmãos no templo espiritual em 
que somos pedras vivas (1Pe 2.5). 

Nosso preparo individual acontece em nossa vida devo-
cional particular e nosso estudo da Palavra, e por meio de 
livros, vídeos e outros tantos bons recursos de conteúdo cris-
tão que temos hoje à nossa disposição.6 

Assim como na construção de uma ponte estão envolvi-
dos profissionais de várias áreas, Deus também nos concede 
áreas e dons diferentes nos quais vamos atuar mais direta-
mente, como nos ensinam Paulo e Pedro em suas epístolas 
(Rm 12; 1Co 12; 1Pe 4.10-11). Por isso, podemos também 
usar outras fontes, técnicas ou métodos para aperfeiçoar 
dons ou habilidades tais como a música, o canto, a lideran-
ça, o ensino, a administração e tantos outros. Temos diver-
sos recursos para tal, tanto no âmbito eclesiástico como nas 
ciências humanas. 

Em nossa comunhão dos santos local - a família da fé, o 
sacerdócio real – onde somos membros do Corpo de Cristo, 
temos apoio para nosso preparo e crescimento individual e um 

6 Há variados recursos, por exemplo, em www.editoraconcordia.com.br; 
 www.horaluterana.org.br e www.ielb.org.br.

http://www.editoraconcordia.com.br
http://www.horaluterana.org.br
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ambiente no qual podemos treinar e aperfeiçoar nossos dons 
e habilidades, para colocá-los em ação em nossa vida diária. 

Ao mesmo tempo, nos preparamos comunitariamente 
para ações conjuntas tanto na construção de pontes como 
para receber em nosso meio as novas “pedras” que vão 
sendo acrescentadas pelo Senhor ao seu edifício espiritual, 
aqueles que cruzam as pontes que vamos construindo dia a 
dia, seja individualmente ou em conjunto, sempre conecta-
dos ao Pai e uns aos outros.

Este preparo comunitário ocorre em coisas tão simples 
e “comuns” como os cultos, os estudos bíblicos em grupos 
familiares e os grupos de trabalho da congregação, sejam 
estes divididos por faixas etárias (crianças, jovens, senhoras, 
homens, idosos) ou por áreas de trabalho (adoração, co-
munhão, ação social, testemunho, ensino). Também pode 
acontecer em eventos como cursos, palestras e treinamentos 
específicos, sejam locais ou distritais, regionais e nacionais 
(como congressos, concílios, simpósios, etc.).

Seja como sacerdotes, individualmente, ou como sacerdócio, 
em conjunto com nossos irmãos, o preparo eficiente é indispen-
sável para podermos ser bons construtores de pontes missioná-
rias. Deve também ser contínuo e fundamentado sempre no po-
der que vem não de nós mesmos, mas daquele que nos dá nova 
vida e renova nossas forças cada manhã (Lm 3.22-23; Is 40.29-31), 
para viver como novas pessoas (2Co 5.17; Gl 2.20) em um mundo 
cheio de muros e que necessita urgentemente de pontes.

Construindo pontes: vivenciais e virtuais

Creio que muitos cristãos pensam que é necessário ter ha-
bilidades e dons específicos (mencionados acima) para cons-
truir pontes entre Cristo e o próximo em nosso dia a dia. 
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Na verdade, como sacerdotes reais de Cristo (1Pe 2.9), 
recebendo pela graça de Deus o perdão pleno, a vida e a 
salvação em Cristo, podemos com confiança chegar dian-
te de Deus (Hb 10.19-22) e, sendo sacerdotes chamados 
e capacitados pelo próprio Deus (1Pe 2.5), somos incum-
bidos de privilégios e responsabilidades, tais como: ofe-
recer-nos completamente ao Senhor (Rm 12.1ss.), ouvir a 
Palavra sempre (Cl 3.16), proclamar o Evangelho e batizar 
(1Pe 2.9, 3.15, Mt 28.18-20), ofertar ao Senhor para o tra-
balho do Reino (2Co 8 e 9, Fp 4.18), orar pelo mundo (1Tm 
2.1-2), louvar a Deus (Cl 3.16, Hb 13.15-16), chamar pasto-
res (At 14.23), admoestar-nos mutuamente (Gl 6.1-3), servir 
a Deus no casamento e na criação dos filhos (1Pe 3.1,7, Ef 
6.4), entre outras.7

Podemos resumir toda esta nossa função de sacerdotes 
e testemunhas em duas simples tarefas: (1) apresentar Deus 
para o mundo, para as pessoas que não o conhecem - tes-
temunho; (2) apresentar diante de Deus as necessidades das 

7 É importante distinguir entre o sacerdócio universal dos batizados e o ministério 
pastoral e ver qual a relação entre ambos. De maneira simples, podemos dizer 
que para boa ordem da Igreja, para que a Palavra seja pregada pura e corre-
tamente aos cristãos e aos que ainda não creem, e para que os Sacramentos 
(Batismo e Santa Ceia) sejam administrados corretamente, Deus instituiu o mi-
nistério pastoral, para o qual, através dos cristãos (sacerdotes reais), ele escolhe 
pessoas vocacionadas por ele para serem seus líderes espirituais, os quais de-
vem ter certas características, dons e qualidades (conforme 1Tm 3.1-13, 4.6-16; 
2Tm 2.14-26; Tt 1.5-9; 1Pe 5.1-4).

 A relação entre ambos é: (a) de igualdade, porque todos são sacerdotes diante 
de Deus pelo batismo; (b) de subordinação, de todos a Cristo e dos sacerdotes 
ao ofício e à Palavra (Hb 13.17, Lc 10.16); e (c) de interdependência, porque a 
Palavra e Sacramentos (ofício público) geram a fé nas pessoas, e estes crentes 
chama ministros (ou pode-se colocar desta forma: não existe pastor sem reba-
nho, e rebanho sem pastor passa fome e sede). O ministério está e acontece 
no contexto da santa igreja cristã, que são os sacerdotes batizados, e estes são 
levados à fé e nela alimentados pelo ofício do ministério.
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pessoas que sofrem por não conhecê-lo – intercessão.8

Antes de passar a algumas sugestões práticas de como 
fazer isso em nosso dia a dia com intencionalidade, vamos 
analisar como o apóstolo Pedro fala desse papel de sacerdo-
tes de Cristo em sua primeira carta, especialmente a partir do 
capítulo 2.

Quando Pedro diz que antes não éramos povo de Deus 
e agora o somos porque recebemos sua misericórdia (1Pe 
2.10). Isso nos leva a pensar que este receber da misericór-
dia de Deus em Cristo só foi possível porque outros cristãos, 
como o próprio Pedro e muitíssimos cristãos anônimos, na-
quela época e durante o correr dos séculos, viveram como 
sacerdócio real, sacerdotes do Rei Jesus, anunciando os atos 
poderosos de Deus – atos de salvação em Cristo.

Essas pessoas viveram assim em suas vidas normais, em suas 
vocações9, onde, como diz Paulo em Romanos 12, foram um 
sacrifício vivo, dedicado ao serviço do Senhor e agradável a Ele, 
sendo sal e luz do mundo (Mt 5.13-16), levando assim a miseri-
córdia de Deus em Cristo a todos quantos podiam alcançar.

No restante de sua carta (de 2.11 até 5.11), o apóstolo aponta 
as situações práticas em que esse sacerdócio é exercido por seus 
leitores e por nós hoje. Podemos esquematizar desta forma:

• 2.11-17: vida entre os não crentes e em relação às au-
toridades

8 Há muitos artigos e livros sobre o sacerdócio real dos batizados. Em português 
podemos mencionar os artigos de Paulo Buss, Vilson Scholz, Gilberto da Silva, 
Luisivan Strellow e Rudi Zimmer, e os livros de Leopoldo Heimann e Leandro 
Hübner (vide bibliografia ao final deste artigo). Há também o livro “Ajudantes 
de Deus,” de Leopoldo Heimann, disponível na Editora Concórdia. 

9 Sobre vocação, sugerimos os livros de Billing e Wingren (vide bibliografía ao fi-
nal) e também: Vocação - Série Estudos Bíblicos, de Chad E. Hoover, disponível 
na Editora Concórdia. 
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• 2.18-25: vida dos que prestam serviços a outros

• 3.1-7: vida dos casados

• 3.8-12: vida de amor fraternal

• 3.13-22: vida de prática do bem e sofrimento por Cristo

• 4.1-6: vida de pureza e luta contra o pecado

• 4.7-11: vida entre irmãos na fé

• 4.12-19: vida de sofrimento com e por Cristo

• 5.1-4: vida dos pastores

• 5.5-11: vida de humildade, confiança e vigilância na fé

Percebemos que todas essas aplicações práticas do ser 
sacerdotes de Cristo e proclamar suas virtudes, sendo luz do 
mundo, são essencialmente da convivência dos cristãos fora 
do âmbito da igreja, e mostram que, apesar da mensagem e 
expectativa escatológicas que tinham os cristãos primitivos 
(e que temos hoje), a ideia de Pedro e de toda a Escritura 
não é de um isolamento dos cristãos e da igreja em relação à 
sociedade e cultura, mas sim um envolvimento pautado pela 
tensão entre distanciamento (2.11-12 e 4.2-4, por exemplo) e 
integração (2.12-16 e 3-13-17, por exemplo), com o objetivo 
de estar “sempre prontos para responder a qualquer pessoa 
que pedir que expliquem a esperança que vocês tem” (3.15).

 Este viver no mundo, mas não ser do mundo, neste equilí-
brio entre o distanciamento e a proximidade e vida exemplar, 
nas vocações de cada um (cidadãos, empregados, maridos, 
esposas, etc.), é chamada pelo teólogo protestante de ori-
gem croata, Miroslav Volf,10 de “diferença suave”:

10 Volf é professor de Teologia e diretor do “Yale Center for Faith and Culture” na 
Yale University (EUA). É autor de livros como “Exclusion and Embrace” (1996), e 
“A Public Faith: On How Followers of Christ Should Serve the Common Good” 
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Pode ser apropriado chamar a distância 
missionária que 1 Pedro enfatiza de diferença 
suave. Não quero dizer uma diferença fraca, 
pois em 1 Pedro a diferença é tudo menos fraca. 
Ela é forte, mas não dura. O temor por si mesmo 
e pela própria identidade cria dificuldade. A 
diferença que se alegra na dificuldade sempre 
se apresenta ao outro com uma escolha: ou 
submeter-se ou ser rejeitado, ou “tornar-se 
como eu ou afastar-se de mim”.

Na missão ao mundo, a diferença dura opera 
com pressões abertas ou ocultas, manipulação e 
ameaças. Uma decisão por uma diferença suave, 
por outro lado, pressupõe um destemor que 1 
Pedro repetidamente  encoraja seus leitores a 
assumir (3.14; 3.6). Pessoas que estão seguras 
em si mesmas – mais acuradamente, que estão 
seguras em seu Deus – são capazes de viver a 
diferença suave sem medo. Elas não precisam 
mais nem submeter nem amaldiçoar os outros, 
mas podem dar aos outros espaço para serem 
eles mesmos. Para as pessoas que vivem a 
diferença suave, a missão fundamentalmente 
toma a forma de testemunho e convite. Elas 
procuram ganhar outros sem pressão ou 
manipulação, às vezes mesmo “sem uma 
palavra” (3.1). (VOLF, 1994, p. 24).

O que Volf chama de diferença suave é muito importante 
para este artigo. Nas palavras do autor, esta diferença implica 
que intencionalmente desenvolvemos hábitos de testemu-

(2011). Quando fez a tradução croata de “Da Liberdade Cristã” de Lutero, Volf 
descobriu o jovem Lutero, que a partir de então moldou seu pensamento de 
muitas formas (como se vê mais claramente em seu livro “Free of Charge”). 

 Volf é descrito como um “construtor de pontes teológicas”. Veja entrevista a 
Marcia Z. Nelson, em: https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-
-news/religion/article/61977-pw-talks-with-miroslav-volf-a-generous-faith.html

 No Brasil, Volf foi entrevistado pela revista Época em 2018: https://epoca.glo-
bo.com/politica/noticia/2018/06/6-perguntas-para-miroslav-volf.html
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nho cristão não agressivos ou confrontativos em nossas vidas 
como sacerdotes de Cristo, mas de empatia, serviço e amor 
ao próximo. Assim, esta maneira de viver dos cristãos não é 
simplesmente um método missionário, mas, antes, 

é o lado missionário de seguir os passos do 
Messias crucificado. Não é um extra opcional, 
mas parte e parcela da própria identidade cristã. 
Ser um cristão significa viver a própria identidade 
diante dos outros de tal forma que se juntam, 
inseparavelmente, a crença na verdade das 
convicções do próprio cristão com um respeito 
pelas convicções dos outros. A suavidade que 
deve caracterizar o próprio ser dos cristãos – sou 
tentado a chamá-la de “gentileza ôntica” – não 
deve render-se mesmo quando somos (de nossa 
perspectiva) persuadidos que os outros são 
errados ou maus. Desistir da suavidade da nossa 
diferença seria sacrificar nossa identidade como 
seguidores de Jesus Cristo. (VOLF, 1994, p. 25)

Quando qualifica o “método” de Pedro em sua carta 
como uma “diferença suave”, Volf nos chama a atenção para 
outra abordagem ao testemunho, a “diferença dura”, que 
inclui pressões, manipulações e ameaças sobre o descrente, 
colocando a pessoa “contra a parede”, numa confrontação 
que muitas vezes difere bastante do que praticavam os após-
tolos e os cristãos primitivos. 

Esta linha de metodologia missionária tem seus seguido-
res no mundo evangélico brasileiro, mas certamente, este 
não é o método que seguimos como Igreja Evangélica Lute-
rana do Brasil e que propomos neste artigo. 

Assim, seguindo o caminho da “diferença suave”, somos 
chamados a proclamar as virtudes de Cristo, que nos chamou 
das trevas à sua luz, ao mundo em trevas, como sacerdotes 
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no mundo, nas relações familiares, sociais, religiosas e de ci-
dadãos, sendo pontes entre os não cristãos e Cristo, vivendo 
vidas diferentes mas não isoladas, suportando os sofrimentos 
firmes na esperança da vida eterna em Cristo.

Nossa primeira e principal atividade nesta construção de 
pontes missionárias é proclamar o Evangelho, mostrando o 
que Deus fez por nós para levar-nos das trevas da morte para 
sua maravilhosa luz de salvação, e como outros podem tam-
bém cruzar essa ponte e chegar à essa luz da vida.

E como fazer essa proclamação intencionalmente? O pri-
meiro passo damos em nosso próprio quarto, quando prati-
camos a segunda tarefa mencionada acima como própria do 
sacerdote e construtor de pontes missionárias – a intercessão. 

Devemos criar o hábito de diariamente interceder pelos 
que ainda não conhecem Jesus, para que através de nós e 
de outros cristãos eles tenham oportunidades de ter con-
tato com Cristo e assim o Espírito Santo possa operar a fé 
em seus corações. Por outro lado, é preciso pedir que Deus 
abra nosso olhos e ouvidos para que nós percebamos e 
aproveitemos, em cada dia, as oportunidades que temos 
de dar testemunho de nossa fé espontaneamente, mas tam-
bém intencionalmente. A vida de oração e intercessão é 
extremamente importante no processo de construir ou ser 
pontes entre Cristo e as pessoas, pois também nos leva a 
depender cada dia do poder de Cristo em nós, pela ação 
de seu Espírito. 

Vivendo com a “diferença suave”, construímos então 
pontes vivenciais e virtuais. Vivencialmente, damos testemunho 
nas relações diárias através de nosso comportamento, nossas 
ações e reações diante dos eventos e situações que nos atin-
gem, de nossas palavras e, também, utilizando o material que 
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nossas igrejas e sociedades missionárias nos fornecem.

De maneira especial, é importante mencionar a Hora Lu-
terana (www.horaluterana.org.br), que recomendamos, pois 
ela tem muitos e variados recursos impressos e audiovisuais, 
de fácil acessibilidade e custos baixos. Um de seus excelentes 
recursos impressos, que cada família ou membro da igreja 
pode ter, com ótimas ideias para seu testemunho diário, é o 
livreto “24x7: Aprendendo a testemunhar a fé vinte e qua-
tro horas por dia, sete dias por semana.” Em sua parte final, 
este livrinho traz “15 ideias práticas para você começar a viver 
24x7.” Estas ideias representam bem a maneira como a dife-
rença e a presença suave facilitam a construção de pontes ali 
onde Deus nos colocou para servi-lo. É importante mencionar 
também aqui, resumidamente, as seguintes práticas:

• Crie o hábito de perguntar às pessoas ao seu redor se 
há alguma coisa pela qual você pode orar por elas.

• Leve plantas ou flores para pessoas que vivem em casas 
de repouso. Passe 15 minutos visitando algumas pesso-
as. Pergunte se pode orar por elas.

• Ofereça-se para cuidar das crianças de seus vizinhos, 
para que eles possam ter um tempo livre e sair de vez 
em quando.

• Esforce-se para saber o nome dos seus vizinhos. Trans-
forme a sua casa em uma central de relacionamento 
com os vizinhos.

• Convide um grupo de amigos cristãos e ofereça-se para 
cuidar do jardim ou terreno de pessoas idosas ou mães 
sozinhas na sua vizinhança.

• Escreva um bilhete ao seu colega de trabalho, ou chefe, 
elogiando-o e agradecendo a Deus por uma caracterís-

http://www.horaluterana.org.br
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tica positiva ou qualidade dele.

• Conecte-se regularmente com organizações que pos-
sam encorajar você a viver 24x7, testemunhando a sua 
fé em Jesus, tais como a Hora Luterana e outros.

Estas ideias evidenciam que é possível desenvolver de ma-
neira simples e bem concreta um modo de vida em que cris-
tãos podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tal 
diferença, no entanto, não é dura e não impõe a fé, mas é 
suave, agradável e generosa. Ao mesmo tempo, são ideias em 
que criamos oportunidades para que pessoas conheçam Jesus 
Cristo. Ou seja, construimos pontes com uma diferença suave.

Outro recurso impresso relevante é o livro cuja resenha 
apresentamos no número anterior da Missio Apostolica, cha-
mado “Uniéndose a Jesús en su Misión” (de Greg Finke, ori-
ginalmente em inglês). Nesta obra o pastor Finke dá várias 
ideias práticas e simples de como construir pontes missio-
nárias em várias situações e circunstâncias da vida comum, 
inclusive para cristãos que são tímidos ou mais reservados.

Antes de falar sobre as pontes virtuais, é importante refor-
çar algo que talvez para alguns já seja óbvio ou habitual, mas 
que pode ajudar muito em nossa intencionalidade na cons-
trução de pontes entre Cristo e as pessoas ao nosso redor: 
ter sempre em nossa casa, em nossa bolsa e em nosso carro 
material evangelístico, como folhetos, livretos e cartões como 
do site Vivenciar.net. 

Ao presentearmos as pessoas que encontramos ou que 
nos visitam com este material, demonstramos de maneira 
muito concreta a diferença suave, pois um presente não en-
volve exigência e não é uma imposição ou algo duro, que 
gera conflito e distanciamento, como pode acontecer quan-
do a fé é imposta  (como vários exemplos da História passada 
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e atual nos demonstram). Receber um presente é algo suave, 
que geralmente leva à simpatia e à gratidão do receptor, dei-
xa aberto um caminho de diálogo e pode levar à construção 
de pontes a Cristo. 

Como na questão da intercessão, o uso deste material 
precisa se tornar um hábito, pois nunca sabemos quando va-
mos ter oportunidade de dar testemunho de Cristo, e, às ve-
zes, essa chance pode ser muito rápida e única. Nestas horas, 
poder deixar um material impresso com os dados de contato 
de nossa igreja ou pastor, ou mesmo da própria Hora Lutera-
na, por exemplo, pode fazer a diferença na vida de alguém. 

Criar o costume de entregar ou deixar material evange-
lístico e de aconselhamento cristão nos lugares que frequen-
tamos habitualmente (farmácia, mercado, barbeiro, escola, 
banco, etc.) e para pessoas com as quais nos relacionamos 
no dia a dia, inclusive as que talvez não vamos ver mais (al-
guém numa fila, o cobrador de um pedágio, o frentista de um 
posto, o entregador de comida, etc.), é uma das formas mais 
simples de sermos intencionais em nossa missão de construir 
pontes missionárias. E, como explicamos acima, este hábito 
tão simples é uma diferença suave na vida das pessoas ao 
redor. 

Em nosso mundo, essas pontes cada vez mais também po-
dem ser virtuais. O uso das redes sociais e aplicativos como 
Whatsapp, Zoom e outros aumenta rapidamente e, em muitos 
lugares, já não há quem não esteja conectado ao mundo virtual.

Assim como no mundo “real”, o mundo virtual também 
nos proporciona muitos e variados contatos, inclusive com 
gente que sequer conhecemos pessoalmente. A maneira em 
que nos comportamos neste mundo, o que ali colocamos 
(textos, fotos, vídeos, áudios, etc.) e como reagimos ao que 
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vemos, ouvimos e lemos também são sempre um testemunho 
de nossa parte, positivo ou negativo.

Como então construir pontes missionárias neste mundo? 
Não há muito segredo: divulgar e compartilhar nosso rico 
material bíblico-confessional, disponibilizado por congrega-
ções, pastores, teólogos, organizações auxiliares da Igreja. 
Quantas mensagens escritas, vídeos, músicas, cultos, estudos 
bíblicos e outros materiais podemos compartilhar cada dia 
com centenas e milhares de pessoas! E quanto testemunho 
podemos dar do que Deus fez e faz por nós em nossas vidas!

Novamente entra a questão de criar hábitos. Pastores e 
líderes cristãos devem ser os primeiros a tornar-se comparti-
lhadores do Evangelho e incentivar, ensinar e até insistir para 
que seus congregados usem esses meios habitualmente para 
divulgar a mensagem da salvação em Cristo, colocando-se 
também à disposição de seus contatos para mais informações 
e auxílio espiritual.

É importante ressaltar novamente as ótimas ferramentas, 
talvez ainda não usadas em seu potencial máximo, que te-
mos disponíveis na Hora Luterana. Além de material digital 
no site oficial, ela oferece um ótimo curso de doutrina cristã 
no www.deusconecta.org.br e um excelente serviço de acon-
selhamento e orientação no www.vivenciar.net (este também 
em espanhol).

Criar pontes missionárias tanto no mundo real como no 
virtual pressupõe ter sempre diante de nós, cada dia, a per-
gunta: como posso ser hoje, intencionalmente, uma ponte 
entre Cristo e as pessoas que eu encontrar, pessoalmente e/
ou online, em minhas vocações como sacerdote real? E, en-
tão, é preciso orar por elas e estar atento às oportunidades 
que Deus coloca diante de nós a cada novo dia.

http://www.vivenciar.net
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Considerações finais 

Para que uma ponte possa continuar cumprindo sua fun-
ção de ligar os dois lados de um rio, precisa de constante ma-
nutenção. Além disso, suas cabeceiras e caminhos de acesso 
precisam estar sempre limpos. É preciso manter os caminhos 
abertos!

Em nossa missão de construção de pontes entre aquele 
que é a Ponte, Cristo, e nosso próximo, os caminhos também 
precisam ficar abertos. Muitas vezes as pessoas a quem tes-
temunhamos vão ser indiferentes à mensagem do Evangelho, 
algumas vão rejeitá-la com veemência e outras até com zom-
baria ou agressividade. 

Nossa tendência nesses casos é pensar que falhamos ou que 
não vale mais a pena continuar tentando conectar essas pesso-
as a Jesus. Mas, não faltam exemplos bíblicos e da história que 
demonstram que até os corações mais obstinados, de pedra, 
como o de Saulo de Tarso, podem ser transformados em co-
rações novos, em pedras vivas do templo espiritual do Senhor.

Por isso, Deus nos convida a estar sempre dispostos a aju-
dar as pessoas a cruzar a ponte, com paciência e perseveran-
ça, sabendo que é o Espírito quem converte e que nossa tare-
fa é continuar espalhando as sementes do Evangelho, sendo 
“pequenas pontes” entre Jesus e as pessoas.

Do outro lado da ponte está o Pai, esperando amorosamen-
te que mais um filho perdido volte à casa, para recebê-lo de 
braços abertos e celebrar a vida com uma festa (Lc 15.11-32).

Possivelmente haverá momentos e circunstâncias em que 
teremos que confrontar o pecado e suas manifestações de 
maneira mais dura, como também fizeram os profetas, os 
apóstolos e o próprio Jesus. 
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No entanto, assim como nosso Salvador se tornou um de 
nós, intencionalmente deixando sua glória divina para “cal-
çar nossos sapatos” e viver neste mundo contaminado pelo 
pecado, para estar literalmente ao lado e com os pecadores, 
queremos seguir seus passos (1Pe 2.21; Fp 2. 5) e, com e pelo 
seu poder em nós (Fp 2.13, 4.13; Gl 2.20), viver como seus 
sacerdotes no mundo, buscando intencionalmente fazer uma 
diferença suave na vida das pessoas, para ter oportunidades 
de ser pontes entre elas e o Salvador Jesus Cristo. 

Assim, saciados com a água da vida, que flui de Cristo a 
nós e de nós ao mundo (Jo 4.10,14), somos convidados a agir, 
cada dia, como a mulher samaritana após conhecer e receber 
a salvação de Cristo: ir e dizer às pessoas que encontramos o 
Messias, e conduzi-las a Jesus, como pequenas pontes que as 
levam a um encontro de vida - vida nova, abundante e eterna 
através da ponte da salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor.
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Resumo

O tema de estudo do presente artigo é o papel do Sacer-
dócio Universal de todos os crentes na missão da Igreja em 
evangelizar não cristãos. O ponto principal foi investigar, es-
pecialmente na teologia de Lutero, aspectos que servem de 
base teológica para o presente tema, assim como investigar 
subsídios práticos para a evangelização. A pergunta que se 
pretende responder é se a teologia do Reformador, acerca 
do Sacerdócio Universal, pode ser utilizada para motivar à 
missão e evangelização de não cristãos. Nos tempos da re-
forma Luterana existia uma hierarquia dentro da igreja entre 
os sacerdotes e o povo leigo. O primeiro desfrutaria de uma 
relação mais direta com Deus, enquanto o segundo depende 

1 Bacharel em Teologia pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA, 2015), Ca-
noas, RS.

2 Professor orientador. Bacharel em Teologia (1997), Seminário Concórdia de São 
Leopoldo. Mestrado em Teologia Siste mática (2008), Concordia Seminary, St. 
Louis, USA. Doutor em Educação (2018) pela UNILASALLE, Canoas, RS.
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da intermediação do primeiro para se relacionar com Deus. 
Lutero procurou desconstruir esta teologia e através de textos 
como o de 1 Pedro 2.9, procurou mostrar que pelo Batismo 
e fé todos os cristãos são iguais, formando a Igreja de Cristo, 
a communio sanctorum, onde todos recebem a mesma graça 
e perdão pela mesma fé em Jesus Cristo a qual todos foram 
chamados pelo mesmo Espírito Santo através da pregação 
do mesmo Evangelho. Estes devem testemunhar os meios 
da graça pelos quais Deus perdoa e salva pecadores. Lutero 
não defende a ideia de que pelo Sacerdócio Universal todos 
são ministros ordenados, para esta função, uma congregação 
deve reunir-se e escolher um pastor formado para exercer 
publicamente o ministério, pregando e administrando os Sa-
cramentos em nome Jesus Cristo. Contudo, isto não tira a 
responsabilidade de cada sacerdote na missão da Igreja e 
Lutero recomenda que, nos lugares onde o pastor não pode 
estar, que este sacerdote de Cristo testemunhe o Evange-
lho para aqueles com quem ele está. A presente pesquisa foi 
uma abordagem qualitativa e quanto aos seus objetivos é de 
natureza exploratória. Para a coleta de dados, foi usado como 
procedimento técnico de investigação a pesquisa bibliográ-
fica. Os resultados apontam para o fato de que o Sacerdócio 
Universal não deve ser visto como menos importante em re-
lação ao ministério público da pregação. Jesus entregou aos 
seus sacerdotes batizados a responsabilidade de zelar pelo 
anúncio do Evangelho e chamar pessoas para realizar este 
trabalho publicamente em nome da Igreja. Ainda assim, cada 
sacerdote é responsável pelo testemunho do Evangelho em 
sua vocação diária.

Palavras-chave: Sacerdote. Lutero. Missão. Evangelização.
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Abstract

The subject of this article is the role of the Universal Pries-
thood of all believers in the mission of the Church to evan-
gelize non-Christians. The main point was to investigate, 
especially in Luther’s theology, aspects that serve as theo-
logical basis for the present theme, as well as to investiga-
te practical supports for evangelization. The question to be 
answered is whether the theology of the Reformer, about 
the Universal Priesthood, can be used to motivate the mis-
sion and evangelization of non-Christians. In the times of the 
Lutheran Reformation there was a hierarchy within the church 
between priests and lay people. The former would enjoy a 
more direct relationship with God, while the latter would de-
pend on the intermediation of the former to relate with God. 
Luther tried to deconstruct this theology and through texts 
like 1 Peter 2.9, he tried to show that through baptism and 
faith all Christians are equal, forming the Church of Christ, the 
communio sanctorum, where all receive the same grace and 
forgiveness through the same faith in Jesus Christ to which all 
were called by the same Holy Spirit through the preaching of 
the same Gospel. They must witness to the means of grace 
by which God forgives and saves sinners. Luther does not de-
fend the idea that through the Universal Priesthood all are or-
dained ministers, for this function a congregation must meet 
and choose a pastor formed to publicly exercise the ministry, 
preaching and administering the sacraments in the name of 
Jesus Christ. However, this does not take away the respon-
sibility of every priest in the mission of the Church and Lu-
ther recommends that, in places where the pastor cannot be, 
this priest of Christ should witness the Gospel to those with 
whom he is. This research was a qualitative approach, and its 
objectives are of an exploratory nature. For the collection of 
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data, bibliographical research was used as a technical pro-
cedure of investigation. The results point to the fact that the 
Universal Priesthood should not be seen as of less importance 
in relation to the public ministry of preaching. Jesus gave to 
his baptized priests the responsibility of watching over the 
proclamation of the Gospel and calling people to carry out 
this work publicly on behalf of the Church. Still, each priest is 
responsible for the witness of the Gospel in his daily vocation.

Key words: Priest. Luther. Mission. Evangelization.

Introdução

Conforme os dados que constam nos anuários luteranos 
de 2011 e 2020 é possível concluir que, estatisticamente, a 
Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) teve um pequeno 
crescimento numérico nessa década. No ano de 2010 o nú-
mero total de membros era de 238.281, hoje esse número é 
de 245.631 membros no total, conforme a última estatística 
disponibilizada pela instituição. Portanto, entre 2010 e 2018, 
houve um aumento de 3,08% no número geral de membros 
filiados a IELB.

Estes são apenas números que refletem o crescimento 
das congregações da IELB, e não se pretende fazer nenhu-
ma análise ou interpretação desses dados, porém, a partir da 
experiência obtida no estágio, foi possível observar que, por 
vezes, os membros da IELB podem não estar recebendo o 
ensino para anunciar o Evangelho da salvação para aqueles 
que ainda não o conhecem, a fim de que mais pecadores 
possam se arrepender para a alegria dos anjos de Deus no 
céu (Lc 15.10).

Embora não se queira dar atenção ao aspecto quantitati-
vo, os números são uma forma de descrever o crescimento 
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da Igreja e são usados por ela desde os primórdios. O evan-
gelista Lucas, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, escreve 
que, após Pedro falar a respeito da ressurreição de Jesus às 
pessoas que estavam em Jerusalém devido às festividades, 
quase três mil pessoas tinham sido batizadas e “haviam se 
juntado aos seguidores de Jesus” (At 2.41). Mais adiante é 
descrito que todos os dias mais pessoas eram acrescentadas 
à família de Deus (At 2.47; 5.14). Este crescimento se dava 
pelo fato de que não apenas os apóstolos anunciavam o 
Evangelho, mas aqueles que ouviram os apóstolos e creram 
também evangelizavam outras pessoas (GREEN, 1989, p. 58).

Sendo assim, a pergunta que esta pesquisa quer respon-
der é como o Sacerdócio Universal de todos os crentes, se-
gundo Lutero, pode nos ajudar nesta questão, a saber, de 
evangelizar não-cristãos. Sabemos que, na perspectiva ver-
tical, é Deus quem opera a conversão no coração humano. 
“Creio que por minha própria razão ou força não posso crer 
em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a ele. Mas o Espírito 
Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, 
santificou e conservou na verdadeira fé” (LUTERO, 2006, p. 
371-372). Mas, a proposta neste artigo é de falar numa pers-
pectiva horizontal e da responsabilidade humana no proces-
so de evangelização.

Vale lembrar que o assunto da evangelização na perspec-
tiva de Lutero já foi explorado. Por exemplo, Graff (2007) es-
creveu um artigo com o título “Lutero: um rico, mas inexplo-
rado inspirador à missão” publicado pela Revista de Teologia 
Igreja Luterana no ano citado. O mesmo autor ainda tem mais 
dois artigos que podemos julgar relevantes; publicado no li-
vro Missão da Igreja e Evangelização em 2011 sob o título 
“Um olhar para Martinho Lutero” e outro publicado também 
pela Revista Teológica Igreja Luterana em 2015, Número 1, 
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intitulado “O sacerdócio comum dos crentes: a voz de Cristo 
na Igreja e no mundo”. 

Junto com este referencial acima, existem ainda outras 
duas obras significativas que exploram o pensamento missio-
nário evangelístico de Martinho Lutero. Stolle (2003) faz um 
levantamento de passagens bíblicas em que o Reformador se 
posiciona da perspectiva evangelística, e Oberg (2007), que 
realiza um estudo histórico e sistemático em Lutero sobre o 
tema da missão e da evangelização. Scherer (1991) também 
faz uma leitura positiva de Lutero como um incentivador à 
missão, afirmando que ele é um rico potencial, mas que ainda 
não foi testado suficientemente.

Para este artigo será utilizada a definição de “evangeliza-
ção” oferecida por Graff, como ele mesmo escreve: “evange-
lização é entendida como tarefa específica de despertar ou 
reanimar a fé no Salvador Jesus onde ela não existe. Evange-
lizar é chamar pessoas ao arrependimento e anunciar-lhes o 
perdão dos pecados em Jesus Cristo.” (GRAFF, 2007, p. 17).

O Sacerdócio Universal de todos os crentes

A base teológica da presente investigação é o Sacerdócio 
Universal de todos os crentes à luz de escritos e estudiosos 
de Lutero. O ponto mais particular a ser explorado é a posi-
ção que Lutero adota ao falar da responsabilidade que cada 
cristão tem em evangelizar seu próximo e como isto pode 
auxiliar e encorajar o cristão e à igreja no debate e na ação de 
evangelização de não cristãos.

De início pretende-se dar um panorama geral do Sacerdó-
cio de todos os crentes na visão teológica de Matinho Lutero. 
Mas, é necessário ter em mente que ele não foi um teólogo 
sistemático e sim um exegeta. Por isso, suas ideias acerca do 
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assunto estão por vezes distribuídas de forma assistemática 
entre os seus escritos. Da mesma forma é preciso levar em 
conta o contexto histórico das obras redigidas pelo Reforma-
dor. Esse contexto era de oposição à doutrina Católico Roma-
na que ensinava um sacerdócio exclusivo ao clero da Igreja 
(BUSS, 1998, p. 8-9). Isso se deve ao fato de que a partir do 
desenvolvimento de alguns sacramentos na Igreja Católica, 
como, o sacrifício eucarístico e o sacramento da penitência, 
a função de sacerdote obtivesse um caráter de mediador da 
salvação. Por essa razão a ordenação de um sacerdote reali-
zada recebeu um status sacramentário, tendo como conse-
quência a distinção entre o clero e o povo leigo. Assim foi 
estabelecida uma superioridade entre os que exerciam o mi-
nistério sacerdotal na Igreja Católica Romana em relação ao 
restante dos cristãos (SPEHR apud OTT, 2015, p.54).

De início, precisa-se deixar claro que para Lutero o Deus 
Triúno é quem cria, sustenta e expande a Igreja de Cristo aqui 
na Terra. Ele faz isso através da proclamação do Evangelho 
que deve ser pura, correta e clara, colocando Jesus Cristo 
no centro de sua mensagem (ÖBERG, 2007, p. 81-82). Por 
isso, quando se trata de evangelizar tudo depende de Deus. 
É o aspecto vertical da missão e na qual a obra do Espírito 
Santo é primária. Nenhum homem pode, nem deve realizar 
previsões numéricas para o crescimento da Igreja, pois isto 
está além do conhecimento e previsão humanos. Retomando 
brevemente os textos de Atos dos Apóstolos citados acima, o 
crescimento era relatado por Lucas à medida em que os cris-
tãos anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo e através des-
te, Deus acrescentava cada vez mais pessoas ao seu povo. 
Graff (2015, p.64), ao comentar sobre o texto de Êxodo 19, 
onde Deus institui o sacerdócio na nação de Israel, descreve 
este aspecto vertical na escolha do Sacerdócio Universal e 
seu papel diante de Deus.
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Deus causou entrar em relacionamento com o 
seu povo. Nesse caso outra vez está em relevo 
a iniciativa divina no processo. Não havia nada 
no povo com o que pudesse colaborar para 
essa aproximação e a libertação da escravidão 
egípcia se tornar realidade. Por isso, se é 
sacerdote porque Deus quer e se é sacerdote 
para Deus.

Lutero enfatiza o senhorio de Jesus Cristo em sua Igreja. 
Isso é importante ser ressaltado, porque ao fazer tal afirma-
ção, ele rejeita tanto uma visão Católica sobre missão, de 
que Deus opera sua obra de salvação no mundo através 
dos seus vicários, como uma ideia entusiasta do assunto3. 
A Igreja deve estar centrada no Evangelho, caso contrário, 
há o risco de que a palavra de Deus seja colocada abaixo 
do ministério e se passe a interpretá-la erroneamente. Mas, 
isto não significa que o ministério público da pregação e 
o testemunho dos cristãos não sejam importantes (ÖBERG, 
2007, p. 82-83).

O Reformador entende que Deus usa os seus filhos em 
sua obra de pregar o Evangelho pelo mundo e os seres hu-
manos são vistos como cooperadores Dei. O Deus Triúno é 
o agente no trabalho da Igreja e sua presença se dá através 
da Palavra e dos Sacramentos a fim de criar e fortalecer a fé. 
Mas, este Deus também usa a sua criatura humana tanto em 
assuntos terrenos, para a execução do seu plano, como nos 
assuntos espirituais. Lutero, na sua obra “Da Obediência Ca-

3 A ideia entusiasta é o extremo oposto do que os papistas defendiam em rela-
ção ao ministério e à estrutura da Igreja. Para os entusiastas, o Espírito Santo 
era recebido sem meios, isto é, não havia a necessidade de pregar para que o 
Espírito Santo agisse. Sendo assim, não existe necessidade de uma organização 
dentro da Igreja, nem de ministros encarregados de anunciar a Palavra de Deus. 
Adiante, no presente artigo, será abordado também os escritos de Lutero con-
tra a doutrina entusiasta acerca do assunto.
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tiva”, escreve que “Deus não trabalha em nós sem nós”, isto 
é, nos deu nova vida pelo Evangelho, preservou, e nos usa 
para pregar a sua Palavra e mostrar sua misericórdia aos que 
sofrem através de nós. Portanto, Lutero mostra que o teste-
munho dos leigos também é importante na obra missionária 
da Igreja de Cristo (ÖBERG, 2007, p. 83).

Porque Deus usa o seu povo para realizar sua missão no 
mundo, também precisa-se olhar para o que Lutero entendia 
como congregatio ou communio sanctorum. Ele logo defi-
niu como entendia o que era a Igreja: a reunião do povo de 
Deus unido pelo Evangelho e fé, a comunhão dos santos e 
do corpo de Cristo. Esta ideia era diferente da Igreja Católica 
Romana, pois Lutero rejeitou a ideia hierárquica e sacramen-
tal dos romanos e defendeu que na Igreja de Cristo todos 
são iguais, pois foram chamados pela mesma graça à fé, ape-
sar dos diferentes dons que o Espírito Santo dá a cada um. 
Esta comunhão é caracterizada pela fé em Cristo e o amor 
(ÖBERG, 2007, p.85).

É importante retomar o assunto sobre como a Igreja Ca-
tólica compreendia o ministério ordenado na época de Lute-
ro. A doutrina católica entendia que o poder de tomadas de 
decisões da Igreja estava nas mãos do sacerdócio ordenado. 
Sendo assim, os sacerdotes ganharam um poder diferente 
dos leigos. Eles eram os mediadores entre Deus e os homens 
e deviam comunicar-lhes a bênção e a salvação de Deus ao 
seu povo, assim como consagrar e administrar os sacramen-
tos (ÖBERG, 2007, p. 88).

O Reformador discordou deste pensamento. Para ele, as 
bênçãos de Deus e a salvação eram comunicados por meio 
da Palavra e dos Sacramentos e todos os ofícios da Igreja de-
veriam servir a estes. Lutero defendeu a ideia de um Sacerdó-
cio Universal de todos os crentes, baseado em textos que fa-
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lam dos cristãos como sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo. 
Apocalipse 1.6. 5.10, 20.6, 1 Pedro 2.5 e 2.9, talvez o mais co-
nhecido entre os luteranos quando o assunto é o Sacerdócio 
Universal de todos os crentes: “Vós, porém, sois raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva 
de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos 
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.” Com base 
nestes textos, Lutero ensinou que todos os cristãos são iguais 
e estão unidos na communio sanctorum. Isso não quer dizer 
que todos exercem a mesma função, conforme será explica-
do em breve, mas o ponto é que todos possuem o mesmo 
Batismo e fé em Jesus, por isso todos podem estar diante de 
Deus sem a necessidade de um mediador. Ainda, todos estes 
sacerdotes devem observar se o Evangelho está sendo pre-
gado e devem testemunhá-lo em qualquer lugar do mundo 
onde quer que estejam e, em casos de emergência, podem 
até batizar e pregar publicamente (ÖBERG, 2007, p. 88).

É interessante notar que da perspectiva etimológica, a 
palavra sacerdote significa construtor de pontes. Neste sen-
tido, podemos entender o cristão como uma ponte entre 
Deus e as pessoas do seu tempo, ou seja, um sacerdote 
sempre está em relação com outra pessoa. Esta relação 
pode ser tanto vertical quanto horizontal. Se alguém olhar 
para o texto de Êx 19.4-6 é possível perceber que Deus cha-
ma toda a nação de Israel de sacerdotes. O povo de Israel 
era a ponte entre Deus e os outros povos do mundo. A mis-
são dos sacerdotes de Israel era testemunhar a palavra do 
Deus que os libertou da escravidão no Egito para os outros 
povos que não eram sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes são 
para os que ainda não fazem parte do povo de Deus o mes-
mo que os pastores são para aqueles que já fazem parte da 
Igreja (GRAFF, 2015, p. 63, 64).
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Vale salientar ainda que o conceito de Sacerdócio Uni-
versal de todos os crentes não foi criado por Lutero, mas 
surgiu mais tarde, no século XVII, em 1675, com o Pietismo 
num escrito de Philipp Jacob Spener. Isso não quer dizer, no 
entanto, que o conteúdo compreendido nesse conceito foi 
inventado por Spener. Conforme explicado acima, o próprio 
Lutero, baseado em textos bíblicos, defendeu que todos 
os batizados são sacerdotes. Por isso, é importante salien-
tar que outros estudiosos de Lutero utilizam esse conceito 
para afirmar aquilo que Lutero ensinou baseado na Escritura 
(GRAFF, 2015, p. 64, 65).

Conforme o ensino do Reformador, o Sacerdócio Uni-
versal não dá o direito para qualquer cristão pregar publica-
mente em uma congregação. Este direito está reservado aos 
ministros que foram publicamente ordenados e chamados. 
Por isso, na teologia de Lutero existe uma ligação e depen-
dência entre o Sacerdócio Universal de todos os crentes e o 
ministério público da pregação. Todo o serviço da Igreja é 
de inteira responsabilidade e direito do Sacerdócio Universal, 
nenhum leigo deve ser privado disto, afinal, Lutero entende 
que o Evangelho, os Sacramentos e o ofício das chaves foram 
dados, em um primeiro momento, por Cristo à sua Igreja. 
Por isso os ministros servem à Igreja por mandato dela e de 
Cristo. Os sacerdotes de Jesus nunca devem ser deixados de 
lado, como se não fossem importantes na obra do Salvador, 
pelo contrário, todo cristão tem sua responsabilidade na pre-
gação do Evangelho, assim como no testemunho da congre-
gação (ÖBERG, 2007, p. 89).

Mas é importante ressaltar que existe uma diferença entre 
ser sacerdote de Cristo chamado à fé pelo Evangelho e Sa-
cramentos e ser sacerdote por meio de um chamado público 
feito por uma congregação. Este último tem o direito de pre-



119

O Papel do Sacerdócio Universal na Missão de Evangelizar Não Cristãos

gar publicamente e administrar os Sacramentos ao povo 
de Deus. O Sacerdócio Universal não delega a ninguém 
a tarefa de ser um ministro (ÖBERG, 2007, p. 89). Entre-
tanto, em casos em que o cristão está sozinho em meio a 
descrentes, o simples fato de que ele é um crente batizado 
lhe dá o direito de pregar publicamente a palavra de Deus 
sem a necessidade de um chamado de uma congregação 
(ÖBERG, 2007, p. 94).

Visto que este estudo não pretende entrar no assunto so-
bre ministério pastoral na teologia de Lutero, vale à pena to-
mar nota sobre o pensamento de Hellmut Lieberg nessa rela-
ção entre o Sacerdócio Universal e o ministério em Lutero. Para 
este autor os dois andam lado a lado e, tentar separá-los ou 
colocar um contra o outro acarreta numa distorção do ensino 
de Lutero a respeito do assunto (BUSS, 1998, p. 26). O que se 
quer aqui neste estudo é ter uma clareza maior a respeito do 
Sacerdócio Universal de todos os crentes em Lutero. Saber 
quais são seus privilégios, deveres, onde atuam e quando os 
cristãos o exercem (BUSS, 1998, p. 7).

A desconstrução da teologia sacerdotal romana 
em textos de Lutero

Se um crente luterano for perguntado acerca do que é 
fundamental para que alguém seja salvo, provavelmente este 
irá responder: “alguém é salvo por meio da fé”, ou seja, é 
pela justificação pela fé que se é salvo. Essa é uma das bases 
da teologia luterana. Lutero, quando redescobriu esta mensa-
gem evangélica, percebeu que ela teria um grande impacto 
em todas as outras doutrinas. Ele cresceu ouvindo a Igreja da 
Idade Média ensinar uma visão antropocêntrica da salvação: 
o que o homem deve fazer para obter a vida eterna. Com 
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essa redescoberta, Lutero percebeu que a ênfase está não 
no homem, mas no que Deus faz através da sua Palavra e dos 
Sacramentos (BUSS, 1998, p. 9).

E partindo desse princípio que Lutero escreve o “Trata-
do de Martinho Lutero sobre a Liberdade Cristã”, dando 
ênfase e ressaltando duas teses paradoxais: “O cristão é 
um senhor libérrimo sobre tudo, a ninguém sujeito. O cris-
tão é um servo oficiosíssimo de tudo, a todos sujeito.” Esse 
paradoxo existe na vida de um cristão porque o mesmo 
existiu na vida de Cristo: ele sendo Deus e Senhor de tudo 
e de todos nasceu de uma mulher estando sob a forma de 
servo (LUTERO, 1989, p. 437).

A primeira tese está relacionada com a “pessoa interior”, 
diz Lutero. Aqui a fé passa a entrar em cena e ela opera no 
cristão três coisas ou, como o reformador escreve, a fé tem 
três poderes. De uma forma bem resumida são essas: 1) A fé 
recebe e apreende a palavra de Deus (Lei e Evangelho) que 
opera no coração humano libertando e trazendo salvação. 
A fé faz com que a alma seja absorvida pelas promessas de 
Deus, curando de toda a enfermidade do pecado; 2) Deus, 
através da fé, atribui ao homem que crê na sua Palavra toda 
honra e justiça, isto é, a fé que justifica; 3) “a alma é copula-
da com Cristo como a noiva com o noivo, sacramento pelo 
qual (como ensina o apóstolo) Cristo e alma são feitos uma só 
carne.” É a partir desse último poder da fé que Lutero passa 
a falar, neste tratado, a respeito do Sacerdócio de todos os 
crentes (LUTERO, 1989, p. 438-442).

Partindo da descrição do que cada um desses três efeitos 
que a fé tem poder de realizar no coração do ser humano, 
Lutero passa a falar de uma forma mais profunda a respeito 
da união que a alma tem com Cristo por meio da fé. Ele faz 
alusão aos textos de Êxodo 13.2 e 22.29, onde Deus exige 
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que o filho primogênito seja dedicado ao Senhor. Por causa 
disso, dois aspectos diferenciavam o filho primogênito dos 
demais, a saber, o sacerdócio e o reinado. Estes prefigura-
vam Cristo, o primogênito Filho de Deus, o verdadeiro Rei 
e Sacerdote. Seu reinado não é deste mundo – mesmo que 
todas as coisas estejam sujeitas a ele – porque ele governa 
em assuntos espirituais, justiça e salvação, por exemplo. 
Quanto ao seu sacerdócio, também ele atua no âmbito es-
piritual sendo nosso advogado diante de Deus Pai, orando e 
intervindo em favor dos seus, se oferecendo ali, na presença 
do Pai, como sacrifício pelos nossos pecados assim como os 
sacerdotes faziam (LUTERO, 1989, p. 443-444).

Por causa da união que Cristo tem com os seus fiéis atra-
vés da fé, ele comunica a estes tanto o seu reinado como o 
seu sacerdócio por ser o primogênito do Pai Celeste. Ao falar 
dessa união Lutero usa a figura do matrimônio, onde tudo o 
que é do noivo passa a ser da noiva e vice-versa. Portanto:

A partir disso, somos todos sacerdotes e reis os 
que cremos em Cristo, como diz 1 Pe 2.9: “Vós 
sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio 
régio e reino sacerdotal, para narrar as virtudes 
daquele que vos chamou das trevas para sua 
maravilhosa luz.” Estas duas coisas se relacionam 
da seguinte forma: [...] E não somos apenas os 
mais livres reis, mas também sacerdotes em 
eternidade, o que é bem mais excelente do que 
ser rei, porque por meio do sacerdócio somos 
dignos de comparecer perante Deus, orar por 
outros e ensinar-nos mutuamente sobre as coisas 
de Deus. Pois estes são ofícios dos sacerdotes, 
que de forma alguma podem ser conferidos a 
algum descrente. Assim Cristo no-lo conseguiu, 
se nele cremos, para que, como co-irmãos, co-
herdeiros, e co-reis, também sejamos seus co-
sacerdotes, ousando aparecer perante Deus em 
confiança e pelo espírito da fé, e clamar “Aba, 
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Pai”, orar um pelo outro e fazer tudo o que 
vemos o ofício visível e corporal dos sacerdotes 
fazer e figurar (LUTERO, 1989, p. 444-445).

Ao falar sobre o Sacerdócio Universal de todos os crentes, 
Lutero estava ciente de que poderia haver alguma confusão 
com o uso do termo. Por isso, ele se preocupa em explicar 
que os termos usados para se referir ao clero foram usurpados 
com o passar dos anos. O Reformador argumenta que a Es-
critura Sagrada não usa o termo “sacerdote” ou “clero” para 
se referir aos que, naquele contexto da reforma, eram tidos 
como sacerdotes, ou seja, os padres, bispos e o papa. Aos 
que ocupam tais funções a palavra de Deus sempre designou 
como servos, ministros ou administradores. O que aconteceu 
foi que o clero da Igreja Católica reclamou o termo sacerdote 
apenas para si, de forma que estes deturparam o verdadeiro 
ofício de todo sacerdote cristão, que é servir uns aos outros 
e, também, passaram a administrar mal os mistérios de Cristo 
deixando de ensinar à cristandade a graça de Deus através 
da Palavra divina (LUTERO, 1989, p. 445-446).

Nesse assunto Lutero vai adiante quando escreve a obra 
intitulada “À Nobreza Cristã da Nação Alemã, acerca da Me-
lhoria do Estamento Cristão”. Inicialmente, ele trata a respei-
to de três “muralhas” construídas pela Igreja Católica com o 
fim de se proteger e subjugar os reis e imperadores cristãos, 
assim como o povo humilde e simples. 1) separar poder espi-
ritual do poder secular, afirmando que o primeiro está acima 
do segundo mencionado; 2) as Escrituras Sagradas só podem 
ser interpretadas pelo papa e por ninguém mais; 3) somente 
o papa tem o poder de convocar um concílio para a resolu-
ções de eventuais controvérsias e erros dentro da Igreja. Foi 
assim, segundo Lutero, que os sacerdotes da Igreja Católica 
Romana de seu tempo se protegeram para maquiar todas as 
maldades que cometiam, influenciando as autoridades secu-
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lares a lhes jurar obediência e, caso não o fizessem, estariam 
agindo contra Deus. A partir desse diagnóstico o reformador 
passa a derrubar cada uma das muralhas e o assunto do Sa-
cerdócio Universal de todos os crentes surge mais uma vez, 
tendo um papel muito importante nos argumentos do Refor-
mador (LUTERO, 1989, p. 281).

A primeira muralha, a respeito da diferença entre o poder 
espiritual e o eclesiástico, é derrubada com base nos textos 
de 1 Pedro 2.9: “Vocês, porém, são geração eleita, sacerdó-
cio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus 
...” e Apocalipse 5.10: “e para o nosso Deus os constituíste 
reino e sacerdotes”. A partir da palavra de Deus Lutero es-
creve que não existe diferença entre um “estamento espi-
ritual”, composto por monges, freiras, padres, bispos e um 
“estamento secular”, no qual estão inclusas todas as demais 
profissões e ocupações. Todos são do estamento espiritual, 
porque todos são feitos cristãos e pertencem ao estamento 
espiritual através de um só Batismo, Evangelho e fé. A dife-
rença que existe está no ofício que cada um exerce (LUTERO, 
1989, p. 282).

Daí se segue que leigos, sacerdotes, bispos e, 
como dizem, espirituais e seculares no fundo 
verdadeiramente não têm qualquer diferença 
senão em função do cargo ou da ocupação, e 
não pelo seu estamento; pois todos eles são 
do estamento espiritual, autênticos sacerdotes, 
bispos e papas. Contudo, nem todos têm a 
mesma ocupação, assim como também entre os 
sacerdotes e monges nem todos têm a mesma 
ocupação. E isto [é dito] por São Paulo em Rm 
12.4ss. e 1 Co 12.12ss., e por Pedro em 1 Pe 2.9, 
como disse acima: Todos nós somos um corpo 
do cabeça Jesus Cristo, e cada um é membro 
do outro. Cristo não tem dois corpos ou dois 
corpos de tipo diferente, um secular, outro 
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espiritual. Ele é um [só] cabeça e tem um [só] 
corpo (LUTERO, 1989. p. 283-284).

Sendo assim, Lutero não faz menção à nenhuma possível 
diferença existente entre cristãos. Todos “somos igualmente 
sacerdotes”, podendo um leigo, inclusive, consagrar igrejas, 
confirmar meninos e meninas,  porque um ministro da Igreja 
não difere de um leigo por causa de unção ou das vestes sa-
cerdotais que usa, mas por estar na função do ministério da 
Palavra (LUTERO, 1989, p. 416-417). 

Lutero faz uma crítica muito forte a respeito do pensamen-
to vigente em sua época sobre o sacerdócio eclesiástico, que 
é baseado nas obras e justiça própria que alguém pode obter 
através do mesmo. Em lugar disso ele recorre às Escrituras e 
se fundamenta nelas para, a partir do sumo-sacerdócio de Je-
sus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, desen-
volver o que chamamos de Sacerdócio de todos os crentes 
(SPEHR, 2015, p. 61). Essa é uma visão radical que ele tem. 
Lutero elimina uma barreira que dividia os ofícios sagrados 
dos seculares e conduz a Igreja e a sociedade de sua época à 
uma nova maneira de olhar para o povo cristão: não há dife-
renças nas vocações e nenhuma agrada mais a Deus do que 
as outras (ROSIN, 1998, p. 71).

Sobre a segunda muralha, que diz respeito à autoridade 
do papa e que ele é inerrante no que tange as questões da 
fé e doutrina cristã, Lutero faz alusão ao Sacerdócio de todos 
os crentes para derrubá-la, através dos textos sagrados de 
1 Coríntios 2.15: “Porém a pessoa espiritual julga todas as 
coisas, mas ela não é julgada por ninguém” e, 2 Coríntios 
4.13: “Tendo, porém, o mesmo espírito de fé ...”. A partir do 
texto bíblico o Reformador argumenta que, pelo fato de que 
todos os cristãos são sacerdotes pelo mesmo Evangelho e 
fé, qualquer crente em Cristo pode julgar o que é correto ou 
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incorreto no que tange a questões de doutrina. Na verdade, 
esse é um dever que o cristão tem e deve fazê-lo com cora-
gem (LUTERO, 1989, p. 287).

E ainda, Lutero questiona a eficácia de tal lei canônica fa-
zendo alusão ao que Paulo diz em 1 Coríntios 14.30: “Se, 
porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, ca-
le-se o primeiro.” O problema é que se o papa errar, quem 
poderia ajudar a cristandade e evitar que todos os cristãos 
fossem arrastados, junto com o papa, ao erro? Não há razões 
para acreditar que essa segunda muralha levantada pelos pa-
pistas seja uma doutrina bíblica, pois em nenhum lugar das 
Escrituras está dito por Deus que somente o líder Católico 
tenha o poder de julgar as doutrinas da Igreja, nem mesmo 
se recorrerem ao texto de Mateus 16, pois lá Cristo fala a 
respeito somente da absolvição dos pecados e não de todas 
as doutrinas concernentes ao cristianismo. Mas, o papa não 
detém nem mesmo o poder das chaves, porque este foi dado 
a toda a comunidade Cristã. Portanto, se o papa for um des-
crente e errar no seu juízo a respeito de alguma doutrina da 
Igreja, é muito melhor dar ouvidos a um humilde cristão que 
tenha uma correta compreensão da Escritura do que ouvi-lo 
(LUTERO, 1989, p. 286-287).

A respeito desse tema, sobre apenas o papa ter o poder 
e direito de julgar doutrinas concernentes a fé cristã, alguns 
anos mais tarde Lutero escreve, também, a respeito da se-
gunda muralha levantada pela Igreja Católica em “Direito 
e autoridade de uma Assembleia ou Comunidade Cristã de 
Julgar toda Doutrina, Chamar, Nomear e Demitir Pregadores 
– Fundamento e Razão da Escritura”. Jesus diz no capítulo 
10 de João: “Mas de modo nenhum [as ovelhas] seguirão o 
estranho; pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem 
a voz dos estranhos.” (v. 5); “Todos os que vieram antes de 
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mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes de-
ram ouvidos.” (v.8); e “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; 
eu as conheço, e elas me seguem.” (v.27). Para Lutero está 
claro que não cabe aos bispos ou ao papa julgar as doutrinas 
e nenhum cristão deveria ficar esperando por eles para que 
digam o que é certo ou errado, o que deve ou não ser feito. 
Pois a alma de uma pessoa é eterna e por isso deve ser regi-
da unicamente pela palavra de Deus que também é eterna, 
ao invés de ter que se sujeitar a leis e tradições humanas in-
ventadas por papas e imperadores (LUTERO, 2000, p. 28-29).

Quem deve julgar são os que ouvem e não os que ensi-
nam. É o que Lutero conclui a partir das palavras de Cristo em 
Mateus 7.15: “Cuidado com os falsos profetas, que se apre-
sentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são 
lobos vorazes.” Os falsos profetas estão entre os que ensinam 
e para desmascará-los é necessário que as ovelhas o ouçam e 
julguem. Nenhuma doutrina deve ser mantida numa comuni-
dade cristã sem que os cristãos a examinem e a reconheçam 
como doutrina bíblica. “Pois esse exame, de qualquer forma, 
não se refere aos professores e, sim, os professores primeiro 
têm que dizer aquilo que deve ser examinado. Portanto, tam-
bém aqui o julgamento é tirado dos professores e dado aos 
alunos, entre os cristãos” (LUTERO, 2000, p. 30).

Lançando um olhar para a obra “Do Cativeiro Babilônico 
da Igreja.” e a partir das observações feitas até aqui, Lutero 
entende que não fica difícil derrubar a terceira muralha, pois 
se não existe uma diferença entre estamento secular e esta-
mento espiritual, pois na verdade na cristandade essa divisão 
não existe e, se o papa não é o único que tem autoridade 
para interpretar as Escrituras e julgar em termos de doutrina, 
também não cabe somente a ele o poder de convocar um 
concílio. É natural que Lutero também se baseia nas Escritu-
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ras aqui, aludindo às palavras de Jesus em Mateus 18.15 – 17: 
“E, se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à 
igreja [...]”, para argumentar que nesse trecho da palavra de 
Deus está claro que quando um membro do corpo de Cris-
to age mal, é necessário que outros intervenham. Também 
o concílio em Atos 15 é mencionado, quando apóstolos e 
anciãos convocaram a realização do concílio e não somente 
Pedro. Lutero lembra que o concílio de Nicéia foi convocado 
pelo imperador Constantino, bem como outros imperadores 
fizeram o mesmo (LUTERO, 1989, p. 288).

Para que seu argumento fique mais claro ainda, o Refor-
mador dá dois exemplos bem práticos. Se iniciar um incêndio 
numa cidade, o que as pessoas fariam? Iriam ficar paradas 
permitindo que o fogo consumisse tudo o que encontrasse 
pela frente, porque não ocupam uma função de autorida-
de, como de prefeito, por exemplo, para que tomem uma 
atitude, ou, cada um iria agir e chamar outros concidadãos 
para ajudar a apagar o fogo? – no caso dos dias de hoje, 
não chamariam o corpo de bombeiros? Se um exército ini-
migo atacar, quem viu primeiro iria ficar em silêncio e não se 
preocuparia, ou, correria para avisar as autoridades para que 
tomassem alguma providência e alertaria os cidadãos para 
que se protegessem? É claro que ninguém iria omitir-se numa 
situação dessas, afirma Lutero. Da mesma forma os cristãos 
tem o dever e o direito de agir quando se trata da Igreja de 
Cristo. Se o papa está sendo um estorvo para a cristandade, 
quem primeiro puder convocar um concílio tem o dever de 
fazer isso porque todos os cristãos são também sacerdotes e 
clérigos (LUTERO, 1989, 288-289).

Tendo derrubado as três muralhas romanas a partir do Sa-
cerdócio de todos os crentes Lutero chamou todos os cris-
tãos a agir em prol da Igreja de Cristo, inclusive as autori-
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dades civis através da espada. Uma situação de emergência 
estava instaurada, porque os sacerdotes, bispos e o papa não 
estavam fazendo o que era de responsabilidade deles, isto 
é, ensinar a palavra de Deus e fazer a voz de Cristo ser ou-
vida. Para o Reformador eles estavam, inclusive, impedindo 
que o povo de Deus fosse instruído no Evangelho. Por essa 
razão todos estavam convocados a agir contra os males que 
os líderes da Igreja vinham provocando e isso deveria ser fei-
to através da pregação correta da palavra de Deus (SPEHR, 
2015, p. 59-61).

No escrito “Do cativeiro Babilônico da Igreja”, obra de 
Lutero datada de 1520, ele escreve sobre o sacramento das 
Ordens inventado pelo papa, segundo as palavras do pró-
prio Reformador. Para Lutero não existe no Novo Testamento 
nenhum ensino claro no qual é possível fundamentar de que 
a ordenação sacerdotal é um sacramento. Quando a Igreja 
criou essa doutrina e impôs isso aos cristãos, surgiu uma dis-
córdia entre os clérigos e os leigos. Tal ensino é uma ofensa 
ao sacramento do Batismo, pelo qual todos são feitos sacer-
dotes, de forma que os leigos são tratados como “cães” que 
não merecem ser contados entre os da Igreja de Cristo. Tal 
sacramento só pode fazer mal ao povo de Deus, visto que 
traz injustiça por causa das barbaridades cometidas pelos clé-
rigos, transformando aqueles que deveriam pastorear o reba-
nho de Jesus em lobos, os levando para o caminho da tirania 
e libertinagem (LUTERO, 1989, p. 414).

E aqui, mais uma vez Lutero faz menção ao texto bíblico 
de 1 Pedro 2.9:

Caso se vissem obrigados a admitir que nós todos 
somos igualmente sacerdotes, todos os que fomos 
batizados – como na verdade somos –, e que a eles 
se confiou apenas o ministério, mas por consenso 
nosso, deveriam reconhecer simultaneamente 
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que não têm direito algum de dominar-nos, a não 
ser até onde nós o admitirmos espontaneamente. 
Pois assim diz 1 Pe 2.9: “Vós sois raça eleita, 
sacerdócio real e reino sacerdotal.” Por isso 
somos todos sacerdotes, todos quantos somos 
cristãos. No entanto, os que denominamos de 
sacerdotes são ministros, eleitos dentre nós, que 
devem fazer tudo em nosso nome (LUTERO, 
1989, p. 414).

A título de conclusão dessa parte do presente artigo, é 
importante frisar que a partir da justificação pela fé, Lutero 
desmentiu a doutrina Católica de que sua instituição e seus 
sacerdotes são os únicos mediadores entre Deus e seu povo 
aqui na terra. Através do Batismo, da pregação da Palavra 
e por meio da fé, todo cristão é um sacerdote e tem acesso 
irrestrito a Deus por causa de Jesus Cristo, eliminando a ne-
cessidade de um sacerdote que interceda pelo povo. Cristo é 
o intercessor e, através da fé, é feita uma troca: Jesus assume 
todos os pecados do crente e este recebe tudo o que Jesus 
conquistou, a saber, o amor do Pai, vida eterna e uma relação 
íntima com o Criador. Tais benefícios eram recebidos a partir 
do ensino correto do Evangelho (ROSIN, 1998, p. 77).

O Sacerdócio de todos os crentes e a missão a 
não cristãos

Até aqui foi possível observar que o reformador Martinho 
Lutero relaciona o Sacerdócio de todos os crentes ao conteú-
do central da teologia como um efeito da justificação pela fé, 
quando escreve acerca disso em “Tratado de Martinho Lutero 
sobre a Liberdade Cristã” e, principalmente, a partir de sua 
interpretação do texto bíblico de 1 Pedro 2.9, procura reve-
lar novamente às comunidades cristãs os deveres, direitos e 
autoridade que eles têm em relação àqueles que os servem 
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com o ensino da Palavra e a administração dos Sacramen-
tos. Porém, ainda não está claro como cada sacerdote, isto é, 
cada cristão deve atuar, quais seus limites, e se estes devem 
“pregar” para não cristãos.

Para começar abordar esse tópico, é interessante olhar 
novamente para o “Tratado de Martinho Lutero sobre a 
Liberdade Cristã”, agora, para a segunda tese paradoxal que 
norteia o pensamento de Lutero nesse escrito: “O cristão é 
um servo oficiosíssimo de tudo, a todos sujeito” (LUTERO, 
1989, p. 437).

Para aqueles que pensam que agora não precisam fazer 
mais nada por causa da fé que justifica o pecador e o torna 
rei, sacerdote e livre do pecado, Lutero escreve: “não, seus 
ímpios, assim não!”. Há algo que precisa ser feito pelo cristão 
enquanto vive nesse mundo, porque enquanto habita aqui a 
pessoa vive exclusivamente para as outras pessoas que ha-
bitam no mesmo mundo. “Pois é necessário que fale com as 
pessoas, aja e lide com elas, como também Cristo, feito em 
semelhança de pessoa humana, foi encontrado segundo a 
aparência como pessoa humana, e se envolveu com as pes-
soas” (LUTERO, 1989, p. 452).

Evidentemente que Lutero desenvolve sua ideia, de que 
o cristão não está nesse mundo para ficar ocioso, a partir 
da obra de Jesus Cristo, e usa o texto de Filipenses 2.5–8 
para argumentar que, se o Filho de Deus, mesmo sendo 
Deus e não necessitando de obras para ser justo, não agiu 
com soberba porque tudo o que fez – nasceu, sofreu e mor-
reu – foi por causa do ser humano caído em pecado e em 
favor deste, como os cristãos poderiam estar indiferentes 
em realizar todas as coisas que sabem que agrada a Deus? 
Estar à disposição do próximo para agir em favor dele é fa-
zer o mesmo que Cristo fez por cada um dos seus, afinal, o 
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serviço é uma característica intrínseca de quem é sacerdote 
(LUTERO, 1989, p. 452-453). 

[...] Lutero configura o “sacerdócio de todos”, 
em seu todo, como um elo de toda a cristandade 
ou comuna cristã. Assim como o sacerdote lida 
com palavra e Sacramento, a autoridade civil 
usa a espada e a vara, o sapateiro, o ferreiro e 
o agricultor usam suas ferramentas, deveriam 
ser “todos igualmente” sacerdotes ordenados, 
cada um para benefício e proveito dos outros. 
Como os membros de um corpo, cada batizado 
deveria assumir sua tarefa profissional específica, 
na comunidade e para ela (SPEHR, 2015, p. 59).

Para expor o que isso significa em termos de missão a não 
cristãos se faz necessário partir para a obra intitulada “Direito 
e Autoridade de uma Assembleia ou Comunidade Cristã de 
Julgar toda Doutrina, Chamar, Nomear e Demitir Pregadores 
– Fundamento e Razão da Escritura”, escrito em 1523 por Lu-
tero. Ele deixa muito claro, mais uma vez, que cada cristão foi 
feito sacerdote por Deus, tendo autoridade, direito e dever 
de ensinar a palavra de Deus. Lutero é ainda mais enfático 
quando afirma que, se um cristão não exercer tal direito e 
dever, está ameaçado de perder sua alma e a graça de Deus 
(LUTERO, 2000, p. 31-32).

Contudo, ficou bem definido anteriormente que existe um 
“porém” na teologia de Martinho Lutero a respeito da relação 
entre o Sacerdócio de todos os crentes e o ministério pasto-
ral, porque ele defende a ideia de que para pregar/ensinar a 
palavra de Deus publicamente é necessário que alguém seja 
convocado por uma comunidade cristã. Mas, neste último es-
crito mencionado acima, Lutero diz que é possível um cristão 
que não foi convocado para esse ofício realizar tal tarefa:
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Replicarás então: Mas como? Se não estiver 
convocado para isso, ele [cristão/sacerdote] 
não pode pregar, como tu mesmo ensinaste 
muitas vezes. Resposta: Aqui deves considerar 
o cristão em duas situações diferentes. 
Primeiro: Se ele estiver num lugar em que 
não há cristãos, não é necessária qualquer 
convocação senão o simples fato de ele ser 
cristão, convocado e ungido interiormente 
por Deus. Nesse caso, tem a obrigação de 
pregar aos pagãos ou não-cristãos que estão 
no engano e ensinar-lhes o Evangelho por 
dever de amor fraternal, mesmo que nenhuma 
pessoa o convoque para esse fim. [...] Segundo: 
Se, entretanto, estiver num lugar em que há 
cristãos, os quais junto com ele têm a mesma 
autorização e direito, ele não deve projetar 
a si mesmo. Espere até que seja convocado 
e escolhido para pregar e ensinar no lugar e 
por ordem dos demais. Sim, um cristão tem 
tanta autoridade que até no meio de cristãos 
pode e deve entrar em cena e ensinar, mesmo 
que não convocado por pessoas, quando vê 
que o professor ali está ensinando errado; 
entretanto, que se proceda de forma educada 
e decente (LUTERO, 2000, p. 32).

Portanto, Lutero tem em mente dois contextos bem dife-
rentes nas quais um cristão, isto é, um sacerdote pode estar 
inserido e de que maneira ele deve agir. Se está sozinho no 
meio de um povo não cristão ele tem o dever de pregar o 
Evangelho a estes, porque foi chamado através do Evangelho 
e do Batismo pelo Espírito Santo que, por meio desses, criou 
a fé que o conecta com Jesus Cristo tornando-o sacerdote, 
assim como Jesus é. Esse fato é o suficiente para que este 
cristão esteja encarregado de ensinar a palavra de Deus entre 
o povo descrente com os quais vive.
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Mas o Reformador também tem em mente outra situação 
para explicar como os crentes feitos sacerdotes pela fé devem 
agir. Se um grupo de cristãos estiverem no mesmo contexto 
citado acima, ou ainda presos e exilados por qualquer motivo 
que seja, e nenhum entre eles for um pastor devidamente 
chamado, o grupo deveriam entrar em consenso e escolher 
um dentre eles para desempenhar o ofício de absolver os 
pecados, pregar, administrar os Sacramentos. Esse escolhido 
estaria, de fato, devidamente ordenado sem dúvidas como 
se tivesse sido ordenado por um bispo. Contudo, é necessá-
rio ter em mente que esses casos citados são situações de ne-
cessidade, entretanto, é possível agir de tal forma pois todos 
que foram batizados receberam o Evangelho são sacerdotes 
e têm o direito de proceder dessa maneira quando houver a 
necessidade (LUTERO, 1989, p. 282).

O segundo contexto que Lutero tem em mente é quando 
um cristão está num lugar onde há outros cristãos, pressu-
pondo que estes tenham liberdade de se reunirem para ce-
lebração de cultos públicos. Nessa situação nenhum cristão 
deve reivindicar para si o direito de pregar publicamente sem 
o consentimento dos demais cristãos que estão ali, pois to-
dos receberam a mesma autorização e direito da parte de 
Deus. E, com o aporte do texto de 1 Coríntios 14.30, “Se 
algo é revelado àquele que está sentado, o primeiro, o que 
está a falar, deve calar-se.” Lutero explica que se houver ne-
cessidade de um cristão ter que se manifestar por causa de 
um ensino errado de quem está encarregado de ensinar, isso 
deve ser feito porque também é uma situação de necessida-
de, porque “necessidade não conhece mandamento” (LUTE-
RO, 2000, p. 32).

Desta forma, diz Lutero, um cristão pode pregar mesmo 
sem ser chamado pela comunidade e depor do ofício da pre-
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gação, por meio do correto ensino da palavra de Deus, quem 
está ensinando erroneamente a Escritura. E, se apenas um 
cristão tem tal direito e dever muito mais tem uma comunida-
de inteira de cristãos de convocar alguém para que pregue. 
Isso é importante porque é preciso se atentar ao fato do uso 
que Lutero faz da palavra “necessidade”. Significa que são 
ocasiões especiais. Não são situações corriqueiras, ou pelo 
menos, não deve ser assim. Não é algo que deve acontecer 
de forma desordenada.

Existem casos como esses que podem ser observados 
nos textos do Novo Testamento. Apolo, Estevão e Filipe, por 
exemplo, exerceram o dever de ensinar a palavra de Deus 
mesmo não tendo um chamado ou ordem para realizar o ofí-
cio. Eles fizeram por causa da necessidade que estava diante 
deles, isto é, de pessoas que nunca haviam ouvido o Evan-
gelho e agiram assim porque tinham o direito de fazê-lo por 
causa do Batismo e da fé (BUSS, 1998, p. 17).

Tal cuidado em analisar as palavras do reformador Lu-
tero se deve ao fato de que existiram aqueles que usaram 
as mesmas palavras escritas por Paulo para agir de forma 
equivocada. Em “Carta de Dr. Mat. Lutero sobre os Intrusos 
e Pregadores Clandestinos” ele escreve contra pregadores 
anabatistas ambulantes que estavam se infiltrando nas co-
munidades influenciadas pela Reforma. Estes não ensinavam 
publicamente nas igrejas, mas faziam um trabalho silencioso 
indo ao encontro das pessoas nos seus locais de trabalho e 
ensinando nas florestas, afastando os cristãos de suas comu-
nidades e criticando o ensino dos pastores. Lutero os consi-
derava agentes do diabo, pois agiam nas sombras ensinando 
mentiras (LUTERO, 2000, p. 116-117).

Esses tais pregadores intrusos justificavam sua ação a par-
tir do mesmo texto de 1 Coríntios 14.30, que Lutero usou 
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para falar da necessidade de um leigo se levantar quando um 
pregador está ensinando errado, conforme exposto acima. A 
respeito da interpretação que esses intrusos faziam do texto 
bíblico Lutero esclarece:

É verdade que há os que argumentam que, em 1 
Co 14[.30], São Paulo teria concedido a qualquer 
um a liberdade de pregar na comunidade e, 
inclusive, contestar o pregador ordenado, ao 
dizer: “Se o que está sentado tiver uma revelação, 
cale-se o primeiro”. Por isso os intrusos acreditam 
terem a autoridade e o direito de julgar o pregador 
de qualquer igreja em que entram e de pregar 
diferente. Isso, porém, é um grande engano. Os 
intrusos não observam bem o texto e tiram dele, 
ou melhor, introduzem nele o que querem. Na 
referida passagem, São Paulo fala dos profetas 
que devem ensinar, e não do povo que escuta. 
Profetas, porém, são mestres detentores do 
ministério da pregação na Igreja. Se assim não 
fosse, por que se chamaria alguém de profeta? 
Portanto, peça ao intruso que primeiro prove ser 
profeta ou mestre na Igreja à qual chega, e quem 
lhe confiou esse ministério. Depois disso se há 
de ouvi-lo, de acordo com o ensinamento de 
São Paulo. Se não o conseguir provar, manda-o 
para o diabo, que o enviou e lhe deu a ordem de 
usurpar um ministério da pregação alheio, numa 
igreja à qual também não pertence como ouvinte 
ou discípulo, que dirá como profeta e mestre. 
[...] Acham que somente eles são “os que estão 
sentados” e não percebem que qualquer um 
dentre os demais deveria ter o mesmo direito, e 
também poderia mandá-los calar. Eles próprios 
não sabem o que dizem, o que significa “estar 
sentado” ou “falar”, o que significa “profeta” 
ou “leigo” nessa palavra de São Paulo. [...] Fica, 
pois, evidente que a expressão “estar sentado” 
se refere somente aos profetas e pregadores 
ordenados: aquele que dentre eles deveria falar, 
erguia-se” (LUTERO, 2000, p. 119-120).
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Lutero faz a recomendações de que perguntas sejam fei-
tas a um pregador que aparecer de forma clandestina numa 
comunidade. Como por exemplo, a respeito da origem de 
tal pregador, se ele foi enviado por alguém ou por uma ou-
tra comunidade, que lhe ordenou pregar a fim de que prove 
que seu ministério tem procedência. Também se deve acon-
selhar a este tipo de pregador que procure o pastor para 
informá-lo a respeito do trabalho que foi desempenhado de 
realizar, porque se realmente estiver agindo sob convocação 
de alguma comunidade ou autoridade, não terá necessida-
de de trabalhar escondido. Pois alguém que foi encarregado, 
através da ordem de uma comunidade, de pregar o Evange-
lho deve atuar publicamente e não nas sombras (LUTERO, 
2000, p. 116). Fica claro, portanto, que numa comunidade 
onde existe alguém que exerça o ministério da pregação por 
ordem da mesma, ninguém deve intrometer-se. Mas, fora dos 
domínios da comunidade homens e mulheres cristãos podem 
e devem se aprofundar na Escritura Sagrada, ensinar, ad-
moestar e consolar-se mutuamente (LUTERO, 2000, p. 122).

Nunca esteve presente no pensamento de Lutero uma si-
tuação dessas, de que por causa do Sacerdócio de todos os 
cristãos, todos os membros de uma comunidade iriam pregar 
publicamente no púlpito. Lutero deixa muito evidente que 
existe um ministério público e um ministério privado, como 
observa Jorgenson (2013, p.286). No primeiro apenas os que 
foram devidamente convocados devem exercê-lo; já o se-
gundo deve ser exercitado por qualquer cristão, pois todos 
foram chamados para ensinar e orar uns pelos outros.

Ninguém pode negar esse direito e dever que cada cris-
tão possui, diz Lutero. Todo crente em Cristo tem a palavra de 
Deus e por ele todos foram instruídos e ungidos para serem 
sacerdotes. “Está escrito nos Profetas: ‘E todos serão ensina-
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dos por Deus’” (Jo 6.45); “por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu 
com o óleo da alegria, como a nenhum dos seus companhei-
ros” (Sl 45.7). Tendo sido os cristãos ensinados na Palavra de 
Deus e ungidos, eles têm o dever como sacerdotes de con-
fessar, ensinar e difundir essa Palavra pois Paulo afirma: “Ten-
do, porém, o mesmo espírito de fé, [...] também nós cremos 
e, por isso, também falamos”. A partir destes textos bíblicos 
Lutero conclui que está claro o direito e autoridade que um 
cristão tem para ensinar a palavra de Deus através do seu 
ensino e difusão (LUTERO, 2000, p. 31-32).

Para o Reformador estava claro que o Sacerdócio de to-
dos os cristãos é um importante meio através do qual a Igreja 
se relaciona com o mundo (JORGENSON, 2013, p. 282). Lu-
tero vê na Palavra, Igreja e Sacerdócio Universal dos cristãos, 
instrumentos divinos fundamentais para a missão (SCHERER, 
1991, p. 44). Ele também argumenta que, se não existisse 
a necessidade de que cristãos ensinassem a Palavra nos lu-
gares onde estivessem, seria melhor que Deus tirasse a vida 
do crente após o seu Batismo e tão logo começasse a crer. 
Mas Ele não age desta forma, antes, conserva a vida dos 
seus crentes para que estes possam trazer à fé mais pessoas 
(STOLLE apud. LUTERO, 2003, p.20).

Isso faz parte de ser sacerdote, ser mensageiro 
de Deus e ter sua ordem de proclamar sua 
Palavra. Você deve pregar a “boa obra”, isto é, 
a obra milagrosa que Deus fez ao trazer você 
das trevas para a luz. Este é o mais alto ofício 
sacerdotal. Consequentemente, sua pregação 
deve ser feita de forma que um irmão proclame 
ao outro a poderosa obra de Deus: como por 
meio dele você foi redimido do pecado, inferno, 
morte e de toda miséria, e foi chamado para 
a vida eterna. Você também deve instruir as 
pessoas como elas devem chegar a essa luz. 
Tudo, então, deve ser dirigido de tal forma que 
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você reconheça o que Deus fez por você e que 
você, a partir de então, dê a você a mais alta 
prioridade para proclamar isso publicamente 
e chamar todos para a luz para a qual você foi 
chamado. Onde você vir pessoas que não fazem 
isso, você deve instruí-las e também ensiná-las 
como você aprendeu, ou seja, como alguém 
pela boa obra e poder de Deus é salvo e sai das 
trevas para a luz (STOLLE, apud LUTERO, 2003, 
p. 20 – tradução nossa).

Nessan (2005, p.136) chama a atenção de que “É funda-
mental que a igreja luterana finalmente coloque em prática 
o que há muito professa sobre o sacerdócio de todos os 
crentes” porque esses são os principais agentes na mis-
são de Deus de evangelizar o mundo; são os soldados na 
linha de frente da missão da Igreja e os responsáveis por 
testemunhar – ensinando e difundindo – a fé cristã a outras 
pessoas. Todo crente batizado deve testemunhar sua fé 
quando a oportunidade surgir, porque o anúncio da pala-
vra de Deus – a mensagem de Lei e Evangelho – ao mundo 
é urgente. O amor cristão faz com que exista tal dever e 
urgência, pois o crente deve estar ciente da sua responsa-
bilidade ajudar onde ninguém mais está disposto a fazer 
isso (SCHERER, 1991, p. 47-48).

É possível usar o próprio exemplo de Lutero como 
reformador da Igreja para ilustrar o assunto. Lutero jamais 
pregou e ensinou como um intruso na Igreja. Ele exerceu seu 
ministério publicamente e não às escuras porque para isso foi 
ordenado. Caso contrário, isso seria um enorme peso para sua 
consciência se tivesse agido dessa forma, diz Lutero (LUTERO, 
2000, p. 119). E mesmo que não tivesse uma ordem para pre-
gar sua consciência poderia ficar tranquila pelo fato de que, no 
contexto da reforma, a pregação do Evangelho para o povo 
cristão era um assunto que não era do interesse do papa e 
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seus seguidores que não estavam sendo governados pelo Se-
nhor Jesus. Os pregadores da Igreja estavam ensinando um 
Evangelho diferente. O que Lutero fez foi se levantar e ensiná-lo 
corretamente ao povo (LUTERO, 2000, p. 33).

Sendo assim é possível delimitar bem a atuação do Sacer-
dócio de todos os crentes a partir das duas situações que Lu-
tero coloca. Se o cristão estiver sozinho entre um povo pagão, 
ele não precisa de uma convocação por parte de uma comu-
nidade cristã. Há uma situação de necessidade aqui. Basta o 
fato de que é cristão e foi ungido por Deus, pela fé, tendo 
a autorização e dever de pregar o Evangelho. Caso esteja 
no meio de uma comunidade cristã não deve projetar-se a 
si mesmo como pregador, mas, esperar que seja convocado 
pela mesma e, se já existe alguém ali que exerça tal ministério 
da pregação, deve respeitá-lo e reconhecê-lo como um pre-
gador autêntico do Evangelho. Nesse caso, a necessidade 
surge quando quem está encarregado de pregar a Palavra de 
Deus a ensina erroneamente (BUSS, 1998, p. 34 – 35).

Além de citar as palavras do apóstolo Paulo, 
Lutero invoca a lei da necessidade, o que ele 
faz também em vários outros escritos. Para ele 
o mais importante é que a palavra de Deus seja 
proclamada e ensinada puramente. Quando isso 
não acontece, a igreja corre o risco da extinção 
e, portanto, está configurada uma situação de 
real necessidade (BUSS, 1998, p. 35).

Sendo assim, a preocupação de Lutero nesses escritos 
está centrada na necessidade de se pregar a palavra de Deus. 
Pois sem ela não existe Igreja e nem Sacerdócio. A Palavra 
cria tudo, assim como criou todas as coisas no princípio, con-
forme está escrito em Gênesis. E, diante da necessidade su-
prema do anúncio dessa Palavra, qualquer tradição da Igre-
ja, por mais antiga que seja, deve ceder (BUSS apud STEIN, 
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1998, p. 26). É de grande valor ressaltar aqui que todo cristão 
já faz isso quando ora o Pai-Nosso e pede: “Venha o teu Rei-
no”. Nesta petição nada mais se pede se não para que Deus 
exalte sua Palavra entre seu povo e que, através destes, o 
Reino divino alcance muitos outros homens e mulheres a fim 
de que sejam aderidos, pela ação do Espírito Santo, ao povo 
de Deus (LUTERO, 2006, p. 463-464).

Considerações finais

O surgimento do Sacerdócio Universal de todos os cren-
tes no contexto da Reforma Protestante iniciada por Martinho 
Lutero no século XVI foi um desdobramento da redescober-
ta acerca da doutrina da justificação pela fé e serviu como 
um ataque à ideia Católica de que seus sacerdotes é que 
eram os mediadores entre Deus e o povo cristão. A partir das 
Escrituras Lutero desconstrói essa teologia ensinando que, 
por causa da fé em Cristo Jesus nenhum cristão depende de 
sacerdotes para que tenha acesso a Deus. Cada crente em 
Cristo é um sacerdote e recebe esse status do próprio Jesus, 
mediante a fé. Por isso não existe nenhuma diferença entre 
clero e o povo leigo. Deus não se agrada mais das obras que 
uns realizam do que dos outros. 

Mas, receber esse privilégio não dispensa ninguém do de-
ver de estar a serviço do próximo. Um sacerdote tem acesso 
livre e direto com o Pai para agradecê-lo, rogar pela sua mi-
sericórdia a fim de que perdoe seus pecados. Mas também 
deve servir aos outros anunciando as bênçãos de Deus reve-
ladas a partir do Evangelho. Essa deve ser a maior preocupa-
ção desses sacerdotes de Cristo, porque é a partir da palavra 
de Deus que tudo vem a existir. Para Lutero, a Igreja surge a 
partir do Evangelho, assim como sacerdotes cristãos e o mi-
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nistério da pregação.

No lugar onde o Evangelho já criou todas essas coisas, a 
Igreja, o Sacerdócio e o ministério, é necessário que exista 
organização. Nada deve ser feito com bagunça, diz Lutero. A 
quem foi convocado a ensinar a Palavra publicamente deve 
ser deixado que faça isso sem que ninguém atrapalhe, a não 
ser que ensine errado, seja desleixado nessa função ou tente 
se aproveitar dos demais estando no exercício do ministério 
da pregação. Se isso estiver acontecendo, está configurada 
uma situação de necessidade; a comunidade tem o dever de 
depor o falso mestre e convocar outro que ensine de acordo 
com as Escrituras com a finalidade de evitar que todos se per-
cam no erro e a Igreja seja extinta naquele local.

A necessidade também surge quando se está entre um 
povo ignorante a respeito do Evangelho. Quem estiver entre 
eles não precisa esperar um chamado proveniente de uma 
comunidade cristã. A necessidade está em evidência e este 
sacerdote tem o dever de pregar o Evangelho porque foi un-
gido por Deus através do Batismo e fé. É apenas pregando a 
Palavra que a Igreja de Cristo estará presente naquele lugar, 
porque é assim que o Espírito Santo de Deus age criando a fé 
em novos corações e fazendo surgir novos cristãos/sacerdotes.

Referências bibliográficas

BUSS, Paulo W. O Ministério Pastoral e o Sacerdócio Uni-
versal dos Cristãos. In.: BUSS, Paulo W. (Org.). Lutero e o Mi-
nistério Pastoral. São Paulo: [s.ed.], 1998.

GRAFF, Anselmo Ernesto. O sacerdócio comum dos cren-
tes: a voz de Cristo na Igreja e no mundo. Igreja Luterana. 
Revista Semestral de Teologia. São Leopoldo, v. 74, n. 1, p. 
63-78, junho 2015.



142

GRAFF, Anselmo Ernesto. Lutero: um rico, mas inexplo-
rado inspirador à missão. Igreja Luterana. Revista Semestral 
de Teologia. São Leopoldo, v. 66, n. 1 e 2, p. 15-33, junho e 
novembro 2007.

GREEN, Michael. Evangelização na igreja primitiva. 2. ed. 
São Paulo: Vida Nova, 1989.

JORGENSON, Allen G. Contornos do sacerdócio comum. 
In: HELMER, Christiane (Ed.). Lutero: um teólogo para tem-
pos modernos. São Leopoldo: Editora Sinodal, 2013.

LUTERO, Matinho. À Nobreza Cristã da Nação Alemã, 
acerca da Melhoria do Estamento Cristão. In.: Obras Selecio-
nadas: O Programa da Reforma Escritos de 1520, v. 2. Trad. 
Walter O. Schlupp. São Leopoldo/Porto Alegre: Editora Sino-
dal/Editora Concórdia, 1989.

LUTERO, Martinho. Carta do Dr. Mart. Lutero sobre os In-
trusos e Pregadores Clandestinos. In.: Obras Selecionadas: 
Vida em Comunidade: Comunidade – Ministério – Culto – Sa-
cramentos – Visitação – Catecismos – Hinos, v. 7. Trad. Ilson 
Kayser. São Leopoldo/Porto Alegre: Editora Sinodal/ Editora 
Concórdia, 2000.

LUTERO, Martinho. Direito e Autoridade de uma Assem-
bleia ou Comunidade Cristã de Julgar toda Doutrina, Chamar, 
Nomear e Demitir Pregadores – Fundamento e Razão da Es-
critura. In.: Obras Selecionadas: Vida em Comunidade: Comu-
nidade – Ministério – Culto – Sacramentos – Visitação – Cate-
cismos – Hinos, v. 7. Trad. Walter O. Schlupp. São Leopoldo/
Porto Alegre: Editora Sinodal/Editora Concórdia, 2000.

LUTERO, Martinho. Do Cativeiro Babilônico da Igreja. 
In.: Obras Selecionadas: O Programa da Reforma Escritos 
de 1520, v. 2. Trad. Martin N. Dreher. São Leopoldo/Porto 
Alegre: Editora Sinodal/Editora Concórdia, 1989.



143

O Papel do Sacerdócio Universal na Missão de Evangelizar Não Cristãos

LUTERO, Martinho. Tratado de Martinho Lutero sobre a 
Liberdade Cristã. In.: Obras Selecionadas: O Programa da Re-
forma Escritos de 1520, v. 2. Trad. Ilson Kayser. São Leopoldo/
Porto Alegre: Editora Sinodal/Editora Concórdia, 1989.

LUTERO, Martinho. Catecismo Menor. In.: Livro de Con-
córdia. Trad. Arnaldo Shüler. 6. ed. São Leopoldo/Canoas/
Porto Alegre: Sinodal/Ulbra/Concórdia, 2006.

LUTERO, Martinho. Catecismo Maior. In.: Livro de Concór-
dia. Trad. Arnaldo Shüler. 6. ed. São Leopoldo/Canoas/Porto 
Alegre: Sinodal/Ulbra/Concórdia, 2006.

NESSAN, Craig L. A Lutheran Contribution to na Evange-
lizing Church. In: BLIESE, Richard H.; CRAIG, Van Gelder (Ed.). 
The Evangelizing Church: A Lutheran Contribution. Minneap-
olis: Augsburg Fortress, 2005.

ÖBERG, Ingemar. Luther and World Mission: A Historical 
and Systematic Study. Saint Louis: Concordia Publishing Hou-
se, 2007.

ROSIN, Robert. Lutero e a Estrutura da Igreja Então e Ago-
ra. Trad. Magda Zimmer Huf; David Coles. In.: BUSS, Paulo W. 
(Org.). Lutero e o Ministério Pastoral. São Paulo: [s.ed.], 1998.

SHERER, James A. Evangelho, Igreja e Reino: Estudos 
Comparativos da Teologia da Missão. Trad. Getúlio Bertelli; 
Luís H. Dreher; Luís M. Sander. São Leopoldo: Editora Sino-
dal, 1991.

STOLLE, Volker. The Church Comes from All Nations. Saint 
Louis: Concordia Publishing House, 2003.

SPEHR, Christopher. Sacerdócio de todos os crentes e minis-
tério eclesiástico em Lutero.  In.: . SCHWANBACH, Claus; SPEHR, 
Christopher (Ed.). Reforma e Igreja: estudos sobre a eclesiologia 
na história e na atualidade. São Bento do Sul: União Cristã, 2015.

RetoRnaR ao sumáRio



144

Resenha
ELMER, Duane. Cross-cultural Connections: Stepping Out 

and Fitting in Around the World. Downers Grove: IVP Acade-
mic, 2002.

Quando falamos de Missão, uma figura que nos ajuda a 
entendê-la é a da ponte: Cristo tornou-se a ponte entre Deus 
e nós, e agora cada cristão é uma ponte entre Cristo e seu 
próximo. Neste livro, o experiente professor de Missão Trans-
cultural Duane Elmer apresenta valiosas orientações práticas 
que nos ajudam a ser melhores “pontes”, baseadas e apli-
cadas em uma grande variedade de situações e contextos 
culturais cristãos e não cristãos. Como ele mesmo afirma, “o 
foco está em ajudar você a fazer uma transição bem-sucedida 
à outra cultura. Por trás das habilidades há conceitos e princí-
pios que lhe ajudarão a viver sua vida mais efetivamente, não 
importa onde você esteja” (ELMER, 2002, p. 10).

Hoje não precisamos viajar a outro país para ser missioná-
rios transculturais e, dependendo de onde vivemos, sequer 
precisamos sair de nosso bairro. Cada vez mais as diferenças 
culturais estão à nossa porta, e às vezes dentro de nossa pró-
pria casa.

Neste sentido, este livro nos conduz numa reflexão que 
começa mostrando a necessidade de termos uma perspec-
tiva ampla do ser humano, de suas necessidades e da for-
ma como as culturas e gerações diferentes veem o mundo e 
como medem o que é certo, errado ou indiferente.

Conhecendo estas diferenças, reconhecemos que a cultu-
ra está em toda parte e pode causar impactos com os quais 
muitas vezes não sabemos lidar, levando ao chamado “cho-
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que cultural.” Por isso, é importante identificar quais expec-
tativas temos no contato com pessoas e culturas distintas e 
traçar um “mapa” para o ajustamento ou adaptação cultural, 
que nos ajuda a amenizar e administrar esse choque.

Este mapa nos mostra que diferentes abordagens à nova 
cultura levam a diferentes respostas e resultados. Por isso, 
uma abordagem de abertura, aceitação e confiança nos leva 
a observar, ouvir e estudar as diferenças culturais, possibili-
tando uma melhor adaptação, compreensão e sintonia no 
novo ambiente.

A partir deste mapa, Duane nos leva ao estudo de atitu-
des e habilidades importantes para a adaptação cultural, tais 
como: como ser acessível, como ser positivo, como construir 
relacionamentos sólidos, entre outras. 

Essas atitudes e habilidades nos ajudam a lidar com dife-
renças culturais que podem nos confundir, como por exem-
plo o valor que se dá a categorias como tempo e evento, 
tarefa e relacionamento, individualismo e coletivismo, culpa 
e vergonha.

Assim como se afirma que o mundo não será o mesmo 
após a pandemia do Covid-19, Duane conclui seu livro mos-
trando que após qualquer experiência transcultural nós nunca 
voltamos iguais e, por isso, é necessária uma readaptação ao 
nosso “habitat” original. 

Muito atual e prático, este é um dos melhores livros que 
pude estudar sobre missão transcultural, e por isso também 
o utilizei nas aulas sobre o tema no Seminário Concórdia de 
Buenos Aires. 

Para quem quer aprofundar-se no assunto, é uma leitu-
ra edificante, agradável e certamente de grande auxílio para 
nossas conexões, não apenas as interculturais, mas também 
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nos relacionamentos do dia a dia, para ser melhores pontes 
entre nosso Salvador e as pessoas que ainda não conhecem 
seu amor.

Rev. Leandro D. Hübner
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ENGEN, Charles Van. Transforming Mission Theology. Pa-

sadena: William Carey Library, 2017.

Durante muito tempo, falar em missão pressupunha o en-
vio de pessoas a lugares distantes a fim de levar a Palavra de 
Deus. O pressuposto é verdadeiro para falar de um impor-
tante aspecto da missão da Igreja, mas este com certeza não 
é o único. Sair de um lugar e ir para o outro remonta à forma 
de fazer missão dos tempos bíblicos. Parece-me impossível 
falar de missão sem falar de Paulo e suas viagens, ou sem 
considerar a profecia de Jesus sobre aqueles que seriam suas 
testemunhas até os confins da terra. Mas também não é pos-
sível esquecer os discípulos de Jesus que permaneceram em 
Jerusalém, e também fizeram missão.

De fato, entendemos pela fala de Jesus que alcançar os 
confins da terra era de primordial importância. Mas não en-
tendemos sua fala de modo progressista, como se a verdadei-
ra missão chegasse ao seu sentido real quando os confins da 
terra fossem alcançados.   A cidade de Jerusalém, assim como 
as regiões da Judeia e Samaria já eram lugares da verdadeira 
missão. Os discípulos sequer precisariam viajar para fazer mis-
são em Jerusalém, pois afinal, missão tem mais a ver com o 
testemunho de Cristo do que com cidades e lugares distan-
tes.1 O testemunho precisa ser fiel e as pessoas das cidades 
precisam ouvir. Ser uma igreja missionária, neste sentido, signi-
fica ser Igreja. Não existe igreja que não seja missionária, pois 
ela, em seu exercício de fé, testemunha a Palavra de Deus.

1 Veja esta discussão, por exemplo, na crítica feita a Lutero por Gustav Warneck. 
Esta pode ser encontrada em the New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious 
Knowledge.
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Considere neste contexto a importância do assunto trazi-
do por Charles Van Engen. Seu livro, cujo título em português 
poderia ser algo como Teologia Missional Transformadora, 
coloca o leitor em constante diálogo entre teoria e prática, 
isto é, entre testemunhar e o que testemunhar. O autor pre-
fere a terminologia Teologia Missional (Missional Theology - 
MT) para dar ênfase à práxis, isto é, a teoria em constante 
diálogo com a prática. Missão é ação e, portanto, ela deve 
ser desenvolvida na experiência da vida cristã. Van Engen 
compõe o seu livro nessa perspectiva.

O livro é estruturado em cinco partes. Ele começa falando 
sobre as origens (I) da teologia missional, reflete sobre o seu 
significado (II), avalia os seus métodos (III), estabelece os seus 
objetivos (IV), e oferece exemplos (V).

A vivência de Van Engen demonstra que ele fala com 
propriedade quando aponta a importância da conexão en-
tre teoria e prática. Ele é, atualmente, professor emérito de 
Teologia Bíblica da Missão e professor sênior de Teologia Bí-
blica da Missão no Seminário Fuller. Antes disso, porém, ele 
trabalhou como missionário no México, no Western Theolo-
gical Seminary e serviu como presidente do Sínodo Geral da 
Igreja Reformada na América nos anos de 1998 a 1999. Ele 
é também o fundador presidente e atual CEO da instituição 
Ministérios Cristãos Latino-Americanos.

A ação transformadora da Teologia Missional transparece 
nas linhas deste livro. O autor procura demonstrar como a 
missão era feita nos tempos bíblicos e em tempos passados, 
tirando a ideia historicista de progresso contínuo no que se 
refere à missão. Van Engen propõe uma releitura da Bíblia, 
não no sentido da teologia liberal, mas no reconhecimento 
das falhas do próprio leitor.
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O que ele encontra em suas releituras é uma igreja que 
existe como fruto da missão e cujo sentido é fazer missão. 
A missão não pertence aos seres humanos nem às suas ins-
tituições, o que inclui as instituições eclesiásticas. A missão 
pertence a um Deus que é vivo e que age como Deus Triúno 
para alcançar e salvar pessoas. Os agentes da missão são, 
respectivamente, o Espírito Santo, a Igreja, a congregação 
local, os enviados e os alvos da missão.

Destaco aqui a ênfase que o autor traz sobre os alvos 
da missão como participantes dessa missão. Há pelo me-
nos duas razões para isso. A primeira razão é que eles são 
a razão de a igreja sair em missão. A segunda razão é que, 
aqueles que antes eram alvos da missão, tornam-se a con-
gregação local. Estes seguem no processo de reflexão e de 
cumprimento da missão.

Com a formação de novas congregações locais, há a reali-
dade de cada congregação em relação à uma igreja global. A 
diferença entre igreja local e igreja global também é um fun-
damento importante para este livro. Para Van Engen, a igreja 
local não é parte da igreja. Ela é, na verdade, toda a igre-
ja naquele local. Falando dessa relação, ele utiliza a palavra 
“glocal” para falar da igreja que é tanto global como local. 
Essa seria uma possibilidade contemporânea para a palavra 
universal ou católica em referência à totalidade da igreja que, 
na localidade de uma congregação, expressa sua fé.

A consequência lógica desse pressuposto é a conclusão 
de que não existe uma missiologia unificada. Os contextos 
são diferentes, as pessoas são diferentes, a prática é diferen-
te. Ainda assim, o testemunho continua sendo sobre Jesus. 
Seguindo nessa linha, Van Engen assume a validade de uma 
hermenêutica contextual. Ele, inclusive, demonstra-se crítico 
à perspectiva monocêntrica e monocultural.
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Esta talvez seja uma das partes que a teologia luterana 
mais se esforce para entender no diálogo com Van Engen. 
É muito caro para a nossa teologia a clareza hermenêutica 
e, sempre que possível, sua unidade confessional em con-
texto global. É preciso reconhecer, porém, que é algo de-
veras pretensioso desejar que todas as congregações locais 
assumam os mesmos princípios hermenêuticos visto que isso 
nunca aconteceu na história. Em outras palavras, o que se 
viu até hoje na história da igreja é uma hermenêutica con-
textual. Ainda assim, critérios hermenêuticos universais são 
fundamentais para o testemunho de Cristo e, portanto, para 
a missão da Igreja.

Por sua vez, Van Engen reconhece que alguns princípios 
hermenêuticos são básicos para a missão da igreja. Um de-
les é que Deus é quem move a ação missionária da igreja. 
Por essa razão, ele descreve histórias de missão que servem 
como inspiração e modelo para o trabalho missional atual, 
mas não como regras estáticas.

Em resumo, Van Engen traz uma importante contribuição 
à Teologia da Missão. Ele segue na linha de David Bosch ao 
tratar a prática da missão em diálogo com a Teologia. Ele 
avança o diálogo ao tratar a missão em aspecto global e local 
observando a contribuição que cada localidade traz para a 
missão global, inclusive locais que foram uma vez alvos da 
missão. A prática desta compreensão requer um constante 
diálogo entre as pessoas desses diversos diálogos.

Rev. Francis Hoffmann
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