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“Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, 

para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a 

vós outros, que estais firmes em um só espírito, como uma só 

alma, lutando juntos pela fé evangélica; e que em nada estais 

intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova 

evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da 

parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes 

por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo 

combate que vistes em mim e, ainda agora, ouvis que é o meu” 

(Filipenses 1:27-30 RA).
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“Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de 

maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu 

vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha 

ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num 

só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma 

alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. 

Para eles isso é sinal de destruição, mas, para vocês de salvação, 

e isso da parte de Deus; pois a vocês foi dado o privilégio de, não 

apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que 

estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e 

agora ouvem que ainda enfrento” (Filipenses 1:27-30 NVI)
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A unidade sempre foi  um dos maiores desafios 
para à Igreja de Cristo no mundo e isso não é 
diferente em terras brasileiras! Alguns indícios 
bíblicos já vinham nos alertando quanto à esta 
dificuldade. 

Jesus nos alertou:

“Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens 

dado, para que sejam um, como nós o somos; eu 
neles, e tu em mim, a fim de que sejam 

aperfeiçoados na unidade, para que o mundo 
conheça que tu me enviaste e os amaste, como 
também amaste a mim” (Jo 17:22-23). 

O não aperfeiçoamento na unidade além de 
conspirar contra nós mesmos, conspira acima 

de tudo contra o próprio Deus, pois o 
propósito desse aperfeiçoamento, segundo 
Jesus, é “para que [finalidade] o mundo conheça 
que tu me enviaste e os amaste, como também 
amaste a mim”. Ou seja, a unidade revela ao 
mundo o amor de Deus por meio de Cristo e 
seus discípulos. Tudo indica aqui nesta oração 
que o mundo, ao perceber o poder que nos 

une, saiba e creia que Deus enviou Cristo (ao 
mundo) como prova do seu amor ao seu 
próprio Filho e seus discípulos. Por isso a 
fundamental importância de sermos 
aperfeiçoados na unidade.

a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade
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Paulo também nos alertou:

“Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e 
que não haja entre vós divisões; antes, sejais 
inteiramente unidos, na mesma disposição 
mental e no mesmo parecer” (1 Co 1:10).

Muito interessante que, assim como Jesus, tal 
pedido do apóstolo vem com a força do “rogo-
vos... pelo nome de nosso Jesus Cristo” como se 

fosse em forma de oração.

Somente pelo “nome de nosso Senhor Jesus” 
que a unidade se torna possível. Sem ela, o que 

resta são as divisões, disposições mentais 
separatistas e pareceres em choques 
constantes. 

O desafio de Paulo é também ecoado em 
Romanos 15:5, que diz: “Ora, o Deus da 
paciência e da consolação vos conceda o 
mesmo sentir de uns para com os outros, 
segundo Cristo Jesus, para que concordes e a 
uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo”.

sejais inteiramente unidos
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Muito me impressiona como é difícil lutar pela 
preservação da unidade. Parece-me que ela 
não acontece sem esforço de nossa parte: -
“esforçando-vos diligentemente por 
preservar a unidade do Espírito no vínculo da 
paz; há somente um corpo e um Espírito, como 
também fostes chamados numa só esperança da 
vossa vocação; há um só Senhor, uma só fé, um 
só batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é 
sobre todos, age por meio de todos e está em 
todos” (Ef 4:3).

Os cinco clássicos dons espirituais também 

têm por finalidade fazer com que os santos 
cheguem à unidade da fé:

“E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, 
outros para profetas, outros para evangelistas e 

outros para pastores e mestres, com vistas ao 
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho 
do seu serviço, para a edificação do corpo de 
Cristo, até que todos cheguemos à unidade 
da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, 
à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 
plenitude de Cristo, para que não mais sejamos 
como meninos, agitados de um lado para outro 

e levados ao redor por todo vento de doutrina, 
pela artimanha dos homens, pela astúcia com 
que induzem ao erro” (Ef 4:11-14). 

esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade 
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Quão desprezado é, entre nós, esse propósito! 
Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e 
mestres possuem essa clara vocação-serviço 
de aperfeiçoar os santos para que eles 
desempenhem o seu serviço, sejam edificados 
no corpo de Cristo com a finalidade (“até que”) 
todos cheguem à unidade da fé. E, então, 
finalmente surge mais essa expressão do 
apóstolo Paulo: “lutando juntos [unânimes] 
pela fé evangélica” (Fp 1:27).

Três elementos são cruciais nesse processo. 
Mas, antes de percebê-los, é necessário 

destacar onde esta luta é travada. A versão 
Revista e Atualiza traz: “vivei, acima de tudo,

por modo digno do evangelho de Cristo”. Vivei 
no sentido de conduta. Penso que a NVI trouxe 

um pouco mais de realidade ao traduzir assim: 
“não importa o que aconteça, exerçam a sua 
cidadania de maneira digna do evangelho de 
Cristo”. 

Aqui surge uma palavra nova: “cidadania”. 
Julgo ter sido muito feliz a tradução da palavra 
vivei por cidadania porque a palavra no grego 
é πολιτεύεσθε (politeuesthe) que literalmente 
significa “viver a vida de um cidadão” ou ainda 

“se comportar como cidadão”. Isso porque está 
relacionado a polis (cidade), que é a arena do 
exercício da espiritualidade cidadã! 

até que todos cheguem à unidade
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Paulo escreve sua carta aos filipenses da 
prisão em Roma. Ele está conscientizando a 
igreja de Filipos sobre a dupla cidadania. 
Todo cidadão de Filipos tinha uma dupla 
cidadania: a Macedônica e a Romana. Fica 
nítido na leitura dessa carta que Paulo está 
usando essa metáfora real para também 
chamar a atenção da igreja sobre outra dupla 
cidadania do cristão: aqueles que estão em 
Cristo pertencem a pátria celestial (“Pois a 
nossa pátria está nos céus, de onde também 
aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” 

- Fp 3:20) e isto não nos dá o direito de ignorar 
e desprezar a pátria terrestre! Os santos em

Cristo são, ao mesmo tempo, cidadãos dos 
céus como cidadãos da terra. 

Enquanto estivermos neste mundo precisamos 
viver de tal modo que não encaremos uma 
cidadania em detrimento da outra. É comum 

no meio evangélico esse desprezo! Muitos 
desprezam esse mundo, inclusive citando 
versículos bíblicos fora do contexto, para 
justificar o não fazer “neste mundo” (o 
terrestre) porque são cidadãos da “pátria que 
está nos céus” (a celeste). Aqui está a falácia e 

falência do cristianismo!

os santos possuem dupla cidadania
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E foi justamente preocupado com essa possível 
cosmovisão errônea do testemunho cristão 
que Paulo apela para Igreja de Filipos, que 
estava cerca de 1.200 quilômetros de Roma, 
uma colônia, que mudem de postura. Qual? Ser 
cidadão dos céus implica necessariamente em 
ser cidadão da terra! Por isso ele diz: “Não 
importa o que aconteça, exerçam a sua 
cidadania de maneira digna do evangelho de 
Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, 
quer apenas ouça a seu respeito em minha 
ausência, fique eu sabendo que vocês 

permanecem firmes num só espírito”.

Note que o exercício da nossa cidadania cristã

tem um elemento norteador (fundamental) se 
comparado com os demais cidadãos. Qual? O 

evangelho de Cristo! Que impressionante! O 
que nos motiva a viver de modo digno, a
exercer nossa cidadania é o evangelho de 
Cristo! Portanto, está claro que quem não 
exerce essa dupla cidadania (celeste-terrestre) 
é um escândalo para o evangelho de Cristo. 
Escândalo porque negligencia a ação cristã 
transformadora na sociedade, e pior ainda, 

deixa a sociedade abandonada sem a 
perspectiva de oferecer à ela a luz que ilumina 
e sal que impede sua deterioração. Abandonar 
a cidade e sociedade é ser um instrumento 
promotor da secularização.

Ser cidadão dos céus implica necessariamente em ser cidadão da terra! 
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Paulo, em vez de querer ouvir escândalos 
providentes de uma cosmovisão separatista 
entre “sagrado” e “secular” (um câncer que 
corrói a missão), quer ouvir outra coisa: “para 
que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, 
no tocante a vós outros, que estais firmes em 
um só espírito, como uma só alma, lutando 
juntos pela fé evangélica”. E aqui então 
surgem os três grandes desafios: “lutando 
juntos [unânimes] pela fé evangélica”

▪ Primeiro: o desafio da atitude: “lutando”

Unidade não se cria, se preserva. Paulo revela 
que é necessário esforço para se preservar o 

que já existe, a unidade: “esforçando-vos 
diligentemente por preservar a unidade do 
Espírito no vínculo da paz” (Ef 4:3). Segundo 
ele, já existe (1) um só corpo; já existe (2) um 
só Espírito; já existe (3) uma só esperança; 
já existe (4) um só Senhor; já existe (5) uma 
só fé; já existe (6) um só batismo e já existe 
(7) um só Deus e Pai de todos. Isso ninguém 

pode criar, antes foi criado por amor e graça 
de Deus! O que não existe é a garantia de que 
nós, individual e coletivamente, iremos manter 
tudo isso de modo harmônico e honroso entre 
nós. 

um só espírito, uma só alma
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Esse (1) um só corpo, que se move pelo (2) 
Espírito, anda em (3) esperança fundamentada 
no seu (4) Senhor, razão de sua (5) fé, porque 
ele nos regenerou pelo seu (6) batismo, na 
confiança de que (7) Deus é Pai e age em 
todos, sem exceção.

Que fique claro: somos desafiados a lutar 
pela preservação e visibilidade da unidade! 
Deus fez, mas nós somos responsabilizados 
para colocar diligentemente todo nosso 
esforço para preservá-la!

▪ Segundo: o desafio do modo: “juntos”

Esse esforço é sim pessoal e ao mesmo tempo 
coletivo. O não esforço pessoal conspira contra 

o todo. A igreja primitiva perseverava 
unânime em oração e na adoração (no 
templo). O todo é a soma das partes. O 
esforçando de cada parte (individual) gera 
esforçando-vos (coletivo) diligentemente! 
Sem essa consciência impera em nosso o meio 
o “cada um para si e Deus para todos”. Esse 
jamais deve ser o lema dos cristãos. Nosso 

lema é “todos juntos porque Deus é Pai de 
todos, é sobre todos, age por meio de todos e 
está em todos”. Cristianismo é comunidade de 
todos!

Cristianismo é comunidade de todos!

Lutando pela fé evangélica
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Que fique claro: igreja é comum, união, é 
comunidade. O individualismo é um inimigo da 
igreja. Os indivíduos (que não perdem suas 
pessoalidades) foram reconciliados “em um só 
corpo com Deus, por intermédio da cruz, 
destruindo por ela a inimizade”. (Ef 2:16). 

Chega de inimizade, ao contrário, como fez o 
apóstolo Paulo, que se regozijava “nos meus 
sofrimentos por vós; e preencho o que resta 
das aflições de Cristo, na minha carne, a favor 
do seu corpo, que é a igreja” (Cl 1:22). 
Lutamos juntos (unânimes) a favor do corpo, 

nunca contra! 

▪ Terceiro: o desafio da causa: “pela fé 
evangélica”

A atitude é de luta (esforço); o modo (modus 
operandi) é juntos (unânimes) porque temos 
uma causa comum: a fé evangélica!

Esta causa exige sacrifício e, por vezes, pagar 
um alto preço: “Por esta causa eu, Paulo, sou o 
prisioneiro de Cristo Jesus” (Ef 3:1). Para Paulo 
custou a perda de sua liberdade. Esta causa 
não será mantida sem oração: 

O individualismo é um inimigo da igreja. 
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“
Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de 
quem toma o nome toda família, tanto no céu como 
sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, 
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante 
o seu Espírito no homem interior; e, assim, habite Cristo 
no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e 
alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, 
com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, 
e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, 
que excede todo entendimento, para que sejais tomados 
de toda a plenitude de Deus” (Ef 3:14-19).

1616
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É muito interessante notar que Jesus não 
definiu “fé” (caso eu não esteja equivocado, o 
que é possível). Ele por várias vezes fez 
comentários sobre: (1) o tamanho da fé (falta 
de fé: Mc 4:40; Lc 8:5; pequena fé: Mt 6:30; 
8:26; grande fé: Mt 8:10; Lc 7:9); (2) Ele viu a 
fé das pessoas (Mt 9:2; Mc 2:5; Lc 5:20); (3) 
que as coisas aconteciam conforme a fé das 
pessoas (Mt 8:13); (4) declarou sua fé te 
salvou (Mc 5:34; 10:52; 7:50; 8:48). Jesus 
comenta sobre a presença/ausência da fé e 
suas consequências. 

Uma vez que não encontramos, por parte de 
Jesus, uma definição de fé, voltemos para

Paulo para buscar pistas do que ele quis dizer 
com “fé evangélica”?  Talvez uma pista 

indicada por Paulo, no próprio contexto de sua 
carta aos filipenses, seja seu próprio 
testemunho de como ele veio a conhecer e 
experimentar essa “fé evangélica”. Ele assim 
relata:

definindo a fé evangélica
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“ Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei 
perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero 
tudo como perda, por causa da sublimidade do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; por 
amor do qual perdi todas as coisas e as considero 
como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado 
nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, 
senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça 
que procede de Deus, baseada na fé” (Fp 3:8-9).

1818
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Parece claro que a “fé evangélica” é a “fé em 
Cristo”, fruto de uma sequência maravilhosa: o 
conhecimento de Cristo o leva a confrontar 
seus conhecimentos e valores para ganhar a 
Cristo e assim ser achado em Cristo!

Conhecer (gnosis = entendimento) --> 
ganhar --> achar

Nada disso é fruto de “justiça própria”, mas 
sim a “justiça que procede de Deus” sendo 
baseada na fé (em Cristo).

Assim, temos base suficiente para entender 
que Paulo está encorajando seus irmãos e

irmãs da igreja de Filipos a lutar juntos por 
Cristo e seu Evangelho! Cristo é boa nova (boa 

notícia) de Deus ao mundo! É aqui que entra 
nossa dupla cidadania! Porque conhecemos-
ganhamos-achamos Cristo, não por nossos 
próprios méritos (justiça própria), mas por 
graça de Deus (justiça que procede de Deus) 
nos tornamos cidadãos da Nova Jerusalém 
para que vivamos no aqui e agora de modo 
digno desse, e não outro, Evangelho de Cristo. 

William Barclay diz:

a “fé evangélica” é a “fé em Cristo”
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“O que é o que Paulo espera deles? Espera que se 
mantenham firmes. O mundo está́ cheio de 
cristãos em retirada, cristãos que quando 
começam as dificuldades ocultam seu 
cristianismo ou, ao menos, silenciam-no. O 
verdadeiro cristão permanece firme e sem 
envergonhar- se em qualquer situação. Espera a 
unidade; os cristãos têm que estar unidos num 
mesmo espírito como irmãos. Que o mundo se 
inimize e viva em luta, discussões e diferenças; 
os cristãos devem ser um. Espera certa 
invencibilidade. Jamais devem claudicar na luta 

da fé́. Frequentemente o mal parece

não conhecer a derrota; com frequência parece 
impossível que o cristão se purifique do mal e 

lute contra o pecado do mundo. Jamais o cristão 
deve abandonar a esperança ou claudicar na 
batalha. O cristão deve continuar sua luta por 
Cristo sem jamais desanimar. Espera uma 
coragem fria e tranquila. Em tempo de crise 
outros podem tremer, amedrontar-se e deixar-
se levar pelos nervos. Em semelhantes 
circunstâncias o cristão se mantém sereno, dono 

de si mesmo e da situação” (BARCLAY, William. 
The Letters to the Philippians, Colossians, and 
Thessalonians. Louisville: WJK, 203, p. 34).

o cristão deve continuar sua luta 
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Que outra causa nobre tem um cristão além da 
causa do Evangelho? Esta causa não deveria 
fazer com que estivéssemos “firmes em um só 
espírito, como uma só alma, lutando juntos pela 
fé evangélica? Essa causa não deveria gerar as 
pautas e temas do exercício da nossa cidadania 
terrestre? Sim, é essa causa que determina, 
ilumina, modela e orienta todas as demais 
causas. 

O Evangelho de Cristo determina o modus 

vivendi e modus operandi do pistis euaggelion 
(a fé evangélica).

É preciso, infelizmente, alertar que a “fé dos 
evangélicos” não é necessariamente a mesma 

coisa que a “fé evangélica”, isso porque nem 
tudo o que os “evangélicos” fazem é consoante 
com o Evangelho de Cristo. Essa discrepância 
não deveria existir, mas infelizmente existe! 
Falemos um pouco do exercício da cidadania 
dessa “fé evangélica”.

a causa que ilumina e orienta todas as demais
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Falar de cidadania é falar de política. Política no sentido de 
participação da e na vida da polis. Como já vimos, Paulo conclama a

Igreja de Filipos, e consequentemente a nós também, a que “exerçam 
a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo”. 
Relembrando, a palavra no grego é πολιτευομαι (politeuomai) que 
tem os seguintes significados: 

1) ser um cidadão;

2) administrar afazeres civis, dirigir o estado;

3) fazer ou formar um cidadão;

3a) ser um cidadão;

3b) agir como um cidadão;

3b1) valer-se de ou reconhecer as leis;

3b2) conduzir-se, de acordo com o prometido, por alguma lei da 
vida.
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O apóstolo Paulo conhecia bem sobre dupla 
cidadania. Nascido de origem judaica da tribo 
de Benjamim, era, como ele dizia, “hebreu dos 
hebreus”. Mas, como nasceu na cidade livre de 
Tarso, também era um cidadão romano pleno.

Todo o cristão tem dupla cidadania. Por 
nascimento somos todos cidadãos de alguma 
nação e cidade terrena. E pela fé em Cristo 
somos cidadãos de um reino eterno – celeste. 
Como filhos batizados de Deus, você e eu 
vivemos nossos dias no que Lutero chamou de 
“os dois reinos”. Ambos os reinos são

estabelecidos por Deus. Ambos os reinos 
servem a propósitos diferentes. Há momentos 
e situações em que essa dupla cidadania 
converge – então somos parceiros para o 
bem o comum. Por outro lado, há momentos e 
situações em que essa cidadania diverge –
então somos profetas. Quando diverge é 
necessário “dar a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus” e exercer nosso 

profetismo sempre à luz da Palavra de Deus. 
Quando converge é necessário humidade de 
nossa parte para reconhecer que a graça 
comum de Deus está para além dos nossos 
arraiais.

ambos os reinos são estabelecidos por Deus
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A questão é que no Brasil, por influências 
daqueles que nos trouxeram o evangelho (e 

toda nossa gratidão por isso), essa cidadania 
terrestre ficou menos enfatiza e prestigiada. 
Fomos ensinados, por meio de uma escatologia 
pessimista-escapista, que estamos rumando para 
o céu e que não pertencemos a este mundo, a 
ênfase está além do céu azul ignorando o aqui e 
agora. Isso é fruto especialmente de uma visão 
escatológica que divorcia o céu da terra. E 
quando este divórcio é real e visível na vida da 
Igreja? Escutemos Howard Snyder que entende 
que tal divórcio existe quando: 

(SNYDER, Howard. La salvación de toda la criación. 

Buenos Ayres: Ediciones Kairos, 2016, p. 20-21), 

visão escatológica que divorcia o céu da terra
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▪ pensamos que a salvação trata somente da alma e 
não do corpo;

▪ não vemos o significado espiritual nas coisas 
materiais;

▪ vemos a vida na terra como algo irreal ou de pouca 
importância;

▪ vemos a morte física como o fim da nossa vida 
terrenal;

▪ pensamos que a beleza nesta vida (a natureza, a 
pessoas, a arte, a música etc.) não tem importância 
alguma, exceto quando mostra beleza espiritual;

▪ vemos o mundo atual como algo maligno ou 
totalmente debaixo do controle de satanás;

▪ passamos por alto o mandato bíblico de ser 
mordomos da criação;

▪ vemos o espírito e a matéria como duas categorias 
opostas e irreconciliáveis.
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Perceba quão urgente é entender que:

Onde quer que abundem estes sintomas, há 
uma evidência do grande divórcio teológico 
entre céu e terra que existe na tradição cristã. 
Talvez a evidência mais clara desse divórcio é 
o descuido de longa data (com poucas 
exceções) da igreja quanto ao cuidado do 
jardim, da terra que Deus nos tem dado. A 
devastação, contaminação e desertificação 
desse jardim são sinais desse divórcio. Sinais 
que nos dizem com gritos que temos passado 
por cima de algo tão elementar (SNYDER, 

Howard. La salvación de toda la criación. Buenos 

Ayres: Ediciones Kairos, 2016, p. 21).

Como se pode perceber, isso tudo é, e se assim 
persistir continuará sendo, fruto de uma 
teologia que distorce a Palavra de Deus. 
Howard Snyder menciona quatro tendências 
ao longo da história que contribuíram para 
esse divórcio entre o céu e a terra. 

Vejamos...

divórcio entre o céu e a terra
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A primeira tendência ele chama de 
formulações doutrinárias abreviadas. Ele 
entende que a igreja deixou de tratar de uma 
narrativa integral e ampla para começar a 
formular doutrinas abreviadas. O enfoque 
teológico começou a mudar de toda narrativa 
para os credos. Segundo Snyder, a igreja 
abandona e substitui a narrativa integral e 
ampla por formulações doutrinárias 
abreviadas. Sua percepção é de que os 
primeiros cristãos não têm uma missão, mas 
sim de que a igreja estava em missão para 

Deus no mundo, como corpo vivo de Cristo, a 
encarnação visível das boas novas. 

“Igreja e missão não eram dois conceitos 
separados”, afirma Snyder (2016, p. 21). 

A dimensão política é parte integrante da toda 
existência humana. Não podemos fugir do fato 
de que somos todos seres políticos porque 
participamos da vida da polis e, por nossa 
postura, influenciamos (ou deveríamos) os 
processos políticos. Também uma comunidade 

cristã é um fator político que não deve ser 
subestimado. Estamos todos enredados na 
vida política e devemos refletir essa realidade. 
Muitos no Brasil afirmam não serem políticos, 
como se pudessem ser apolíticos, e que não

somos todos seres políticos 
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querem lidar com decisões políticas, 
retirando-se da esfera e arena política. Ao 
fazer isso simplesmente estão tomando uma 
decisão política – de abandono da polis! 
Aqueles que afirmam serem apolíticos 
geralmente estão do lado e apoiam as forças 
do status quo. Foi com essa atitude que, 
segundo Snyder, líderes e apologistas da igreja 
abraçaram principalmente as filosofias gregas 
correntes. 

Debaixo da pressão para defender e consolidar 
a doutrina ortodoxa, os primeiros teólogos 

cristãos se dedicaram diligentemente a 
denunciar as doutrinas cristãs essenciais. 

Esse processo conduziu a notáveis resultados 
doutrinais, particularmente o que se refere à 
Cristologia e Trindade. Assim surgiram os 
grandes credos universais da igreja. Se por um 
lado, os credos foram fundamentais para 
destacar as crenças da grande tradição cristã, 
por outro lado, essa ênfase começou a ofuscar 
a ampla história da missão redentora de Deus 
por meio da igreja com ênfase excessiva na 

doutrina formal em si.

Não se faz aqui nenhum argumento contra a 
importância dos credos. Eles inegavelmente 
sintetizam a narrativa bíblica.

somos todos seres políticos 
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O problema cresce quando a igreja substitui 
toda a narrativa bíblica pelo credo ou quando 
reduz a narrativa da igreja a narrativa 
abreviada dos credos. Quando se substitui toda 
a narrativa bíblica o risco é de subestimar a 
integralidade da missão redentora. 

Relembrando...

A igreja e sua missão eram uma coisa só. Os 
primeiros cristãos não criam que a igreja 
“tinha uma missão”, mas que a igreja era a 
missão de Deus no mundo. Um corpo vivo de 

Cristo, a encarnação visível das boas novas. 
Igreja e missão não eram dois conceitos 

separados. Essa é a chave do plano de Deus, da 
economia de Deus (SNYDER, 2016, p. 25).

Nos debates doutrinários nos quais surgiram 
os primeiros credos, a narrativa em si se viu 
alterada. A igreja começou a distanciar de sua 
própria visão de comunidade de “estrangeiros 
e peregrinos” (1 Pe 2:11), “estrangeiros e 
peregrinos na terra” (Hb 11:13), um povo 
peregrino em caminho. Mais e mais, via a si 
mesma como uma comunidade estabelecida, 
unida pela doutrina e a liturgia, tornando-se 
mais um monumento do que um movimento! 

a igreja e sua missão eram uma coisa só
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Meu amado orientador e professor Dr. Paul 
Pierson, enfatizava em suas aulas (no Fuller 
Theological Seminary) sobre História do 
Movimento Cristão que “o cristianismo sai da 
Europa como um movimento, chega nos Estados 
Unidos e se transforma em um empreendimento 
e no Brasil vira um evento”. Por isso a igreja 
brasileira ama fazer eventos!

Novamente, não se trata, de modo algum, de 
diminuir a importância dos credos na história 
da igreja. Eles foram fundamentais para o 
grande número de convertidos no primeiro 

século que eram analfabetos e que facilmente 
poderiam memorizá-los como uma síntese da

narrativa bíblica geral. Porém, a fidelidade a 
missão de Deus está em que “toda a Escritura é 
inspirada por Deus... a fim de que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado 
para toda boa obra” (2 Tm 3:16-17).

A segunda tendência deste divórcio entre 
céu e terra foi a crescente influência do 
dualismo neoplatônico. As ideias 
neoplatônicas de espiritualidade e doutrina 
começaram a favorecer a preeminência do 
espiritual sobre físico, o qual modificou o 
entendimento cristão do espírito e a matéria e 
debilitou a visão bíblica do todo integrado.

entre o céu e a terra
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Foi significativo o impacto desta percepção 
sobre interpretação bíblica: um neoplatonismo 
começou a distorcer a maneira na qual se 
entendia a diferenciação entre o espírito e a 
carne nos ensinos de Jesus pelos escritos de 
Paulo (Jo 3:6, 6:63; Rm 8:3-13).

Apenas como um exemplo disso, o pai grego 
Orígenes, que influenciou muitos exegetas 
destacados, afirmou: “As coisas invisíveis e 
materiais do céu são verdade, porém, as coisas 
terrenas visíveis e materiais são cópias de coisas 
verdadeiras, não verdadeiras em si mesmas”. 

Alister McGrath assim se refere a Orígenes: 

“um teólogo muito criativo com inclinações 
platônicas que sustentou a ideia de que a 
ressurreição era puramente espiritual” 
(MCGRATH, Alister E. Brief history of havean. 

Oxford: Blackweel Publising, 2003, p. 33-34).

O dualismo neoplatônico contaminou 
seriamente a teologia cristã e suas 
consequências continuam até os dias de hoje.

entre o céu e a terra
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A terceira tendência deste divórcio entre céu e terra foi 
o ascetismo. Conforme este se considerava a santidade de 

uma maneira mais asceta, ou seja, literalmente escapar da 
sociedade humana e negar ou reprimir as paixões humanas -
a narrativa cristã passou a ser algo apenas sobrenatural. 

Aqui se percebe o divórcio do aspecto teológico entre o 
transcendente e imanente. A boa intenção de devoção total a 
Deus se viu comprometida pelo dualismo platônico nada 
bíblico entre o espírito e a matéria imperante nesse 
momento.

Essas tendências produziram um tipo de discipulado mais 

orientado para cima do que para mais adiante! A salvação se 
converteu basicamente em movimento da matéria em busca 
do espírito. Por isso a compreensão salvacionista de salvar a 
alma.
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A quarta tendência deste divórcio entre céu e 
terra foi a institucionalização da hierarquia. De 
comunidade (koinonia) a hierarquia (ierarchia), 
do sentido de ser um corpo de Cristo carismático 
de “uns aos outros” passando a ser uma instituição 
estruturada hierarquicamente. Até o ano 300 d.C. 
a hierarquia tripartida de bispo, presbítero e 
diácono estava firmemente estabelecida em 
grande parte da igreja. Estava bem selada a 
divisão entre “cleros” e “leigos”. Estes quatro 
fatores: (1) formulações doutrinárias 
abreviadas, (2) dualismo neoplatônico, (3) 

ascetismo e (4) institucionalização hierárquica 
- modificaram o conceito de salvação. 

Desde o ponto de vista teológico, a igreja se dirigia 
para o divórcio do céu e da terra!

Estas quatro importantes tendências eram claros 
desvios da visão bíblica do plano de Deus. São 
testemunho da influência da sociedade greco-
romana, especialmente da filosofia grega e da 
organização sociopolítica romana. Em resumo, o 
surgimento do cristianismo nos primeiros três 

séculos viu rápida proliferação das comunidades 
cristãs locais ao longo do império romano e mais 
além. Essas comunidades de discípulos estavam 
firmemente comprometidas com Jesus em sua 
missão, e eram convictos da esperança da 
ressurreição e da vida eterna em Deus. 

Estava bem selada a divisão entre “cleros” e “leigos”.
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Essas comunidades de discípulos estavam 
firmemente comprometidas com Jesus em sua 
missão, e eram convictos da esperança da 
ressurreição e da vida eterna em Deus. 

Os seguidores de Jesus ansiavam a esperança da 

salvação completa, a criação restaurada, quando 

Cristo voltasse. Porém, enquanto isso estavam 

ocupados em viver a vida do Reino de Deus e ser a 

comunidade reconciliadora de Deus na terra.

Snyder entende que na Bíblia céu e terra tem uma 

conotação de um todo, a criação física completa, 

não dois reinos separados. O pensamento cristão, 

no entanto, tem dividido tudo isso em duas partes. 

Como temos visto ocorreu um divórcio. O que 

Deus uniu, a igreja o separou! (Snyder)

Richard Sterns, que foi diretor da Visão Mundial 

dos EUA, faz a seguinte observação:

O que Deus uniu, a igreja o separou!
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“Existe um problema real com essa visão limitada 

do reino de Deus; não é o evangelho todo. Em vez 

disso, é um evangelho com um buraco aberto. 

Primeiro, concentrar-se quase exclusivamente na 

vida após a morte reduz a importância do que Deus 

nos mostra nesta vida. O reino de Deus, conforme 

Cristo disse, “está dentro de vós” (Lc 17:21), 

pretende introduzir e desafiar tudo em nosso 

mundo caído no aqui e agora. Não era para ser uma 

maneira de deixar o mundo, mas sim um meio para 

realmente redimi-lo. Sim, é primeiro requer que nos 

arrependamos de nossa própria pecaminosidade e 

totalmente rendamos nossas vidas individuais para 

seguir a Cristo, mas também somos ordenados a ir 

ao mundo - para frutificar levantando os pobres e 

marginalizados, desafiando a injustiça onde quer 

que a encontremos, rejeitando os valores mundanos 

encontrados em todas as culturas e amando nossos 

próximos como a nós mesmos. Enquanto a nossa 

“adesão” na vinda de Deus pode começar com uma 

decisão, uma transação, isso requer muito mais do 

que isso”

(STERNS, Richard. The hole in our Gospel. Nashville: 

Thomas Nelson. 2009, p 17-18).

O que Deus uniu, a igreja o separou!
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Fixe-se nas Escrituras com cuidado e verá que 
Steans tem razão. 

Por que a igreja reduziu a esfera das boas novas? 
A razão é teológica! 

Costumo dizer: diga-me qual é a tua teologia que 
eu te direi qual é o teu envolvimento com a cidade!

▪ Breves apontamentos para a unidade da 
igreja no Brasil de hoje:

Helmut Richard Niebuhr (1894-1962) é 
considerado um dos mais importantes eticistas 
cristãos da teologia na América do Norte do século 
XX, mais conhecido por seu livro Cristo e a Cultura 
(1951) e O eu responsável (The responsible self). 
Foi o irmão mais novo do teólogo Reinhold 
Niebuhr. Foi professor por várias décadas na Yale 
Divinity School (New Haven, CT).

Helmut Richard Niebuhr fez dura crítica ao 
Denominacionalismo:

diga-me qual é a tua teologia 
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“O Denominacionalismo... é uma hipocrisia muito 

pouco reconhecida... um comprometimento, feito 

com demasiada ligeireza, entre o cristianismo e o 

mundo... representa a acomodação do cristianismo 

ao sistema de castas da sociedade humana... segue a 

divisão dos homens nas castas nacionais, raciais e 

grupos econômicos... desenham a linha da cor na 

igreja de Deus... promove os mal-entendidos, as 

auto exaltações, os ódios do nacionalismo 

jingoísta[1], continuando no corpo de Cristo as 

diferenças espúrias das lealdades provinciais; ela

acomoda os ricos e o poder à parte na mesa do 

Senhor, onde os afortunados podem desfrutar da 

generosidade que eles proporcionaram enquanto os 

outros se alimentam das crostas que sua pobreza 

proporciona... O denominacionismo representa, 

assim, o fracasso moral do cristianismo.”

(NIEBUHR, Helmut Richard. The social forces of 

denominationalism. New Haven: The Shoe String Press, 

1929, p. 6, 25)

uma hipocrisia muito pouco reconhecida
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Craig Van Gelder, em seu artigo Rethinking 
Denominationalism and Denominationalism in light 
of a missional ecclesiology Word & World 25, 2005, 
p. 23-24[2]), menciona cinco fases (ou etapas) 
para se entender a formação do 
denominacionalismo norte-americano. 

Vejamos brevemente [3]:

Primeira: A experiência colonial (1600s-1780s)

A data oficial da fundação dos Estados Unidos é 4 
de julho de 1776, tendo sido colonizado pelos 

britânicos na região da costa atlântica com as 
Treze Colônias. Sob a égide da liberdade e 
diversidade criam-se ali as primeiras raízes e já no 

final do século XVIII haviam surgido seitas como 
reação a velha fórmula da igreja estatal. Vai 
surgindo o espírito de “desestabelecimento” que 
abre portas para o voluntarismo e uma nova 
identidade religiosa se materializou – o 
Denominacionalismo como uma experiência 
Norte-Americana única.

Segunda: A formação de denominações 

nacionais (1790-1870)

As estruturas iam surgindo intensamente e, por 
volta de 1800, estas novas denominações 
desenvolveram estruturas em três níveis: 
nacional, regional e local. 

estruturas em diversos níveis
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Todo um sistema de administração de liderança 
passou de organizações dispersas de pastores e 
líderes leigos para agências formais. As 
denominações se diferenciaram de outras 
denominações teologicamente; contudo, existia 
uma autocompreensão organizacional comum 
para a maioria das denominações. Enfatiza-se um 
“evangelismo” expansionista, agressivo e 
competitivo, a ponto de irritar e alienar outras 
denominações.

Terceira: a denominação da igreja (ou 
eclesiástica) (1870-1920)

As denominações estavam se tornando sistemas

complexos com múltiplas agências administrativas 
e cuidavam de si mesmos iniciando ministérios 
internos.

Quarta: a denominação corporativa (1920-1970)

Um ethos americano positivo posicionou 
denominações para iniciar novas congregações, e o 
aumento da complexidade exigiu novas maneiras 
de administrar a igreja. Teorias de gestão foram 
usadas para trazer produtividade e eficiência para 
o estabelecimento comercial. Essas tendências 

modernistas provocaram protestos fervorosos e 
levaram a divisões. 

tendências modernistas
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As mudanças culturais das décadas de 1960 e 
1970 levaram a uma erosão da lealdade às 
instituições e motivaram a saída da geração 
boomer (pessoas nascidas entre 1946 e 1964). O 
Denominacionalismo se encontrou em declínio.

Quinto: a denominação regulatória (1970 até 
hoje)

A maioria dos esforços para reforçar o 
cumprimento das denominações levou a mais 
declínio, retrocesso e divisão de congregações 
independentes sem lealdade denominacional. 

Estou certo de que você se identificou com essas 
fases do Denominacionalismo Norte-Americano 

porque é dele que majoritariamente vem a inserção 
do Protestantismo Brasileiro, especialmente no 
período do Brasil Monárquico, com o surgimento 
dos Luteranos (igrejas de imigração), Metodistas, 
Congregacionais, Presbiterianos, Batistas. Surgiu 
também os Adventistas cerca de 1884. Apenas 
como informação, é no Brasil Republicano que 
surgiram os pentecostais como a Congregação 
Cristã do Brasil, Assembleia de Deus e Igreja do 

Evangelho Quadrangular, em torno de 1910.

Ou seja, somos “filhos” do denominacionalismo! 

Não conhecemos outro modo de ser igreja. Não 
conhecemos outro modo de administrar a igreja e 
agências em torno dela. 

mudanças culturais
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A mente e mentalidade do crente brasileiro passa 
necessariamente pelas estruturas do 
denominacionalismo e a forte relação com o 
poder. É claro que surgiram e existem ainda as 
iniciativas tanto no Brasil como fora dele das 
chamadas “igrejas independentes” (como a 
African Independent Churches), as Comunidades, 
Igreja nos Lares (House Churches), movimentos de 
discipulado, e outros afins, que são uma tentativa 
de escapar do Denominacionalismo. Inclusive 
muitos tentaram escapar e conforme foram 
experimentando crescimento exponencial, se 

transformaram novamente em denominações!

Menciono esse breve histórico para te preparar

para entender as únicas três tentativas de unidade 
da igreja evangélica brasileira que nasce na era do 
Denominacionalismo. Grupos e movimentos ao 
redor do mundo logo perceberam o grande desafio 
que o Denominacionalismo traria ao Movimento 
Evangélico, uma vez que os Católicos Apostólicos 
Romanos estão debaixo de um governo único, ainda 
que tenham uma infinidade de ordens religiosas 
como os Franciscanos, Dominicanos, Beneditinos, 

Clarissas, Trapistas, Cistercienses, Capuchinhas e 
tantas outras ordens).

As três tentativas buscavam justamente o tema 
dessa reflexão: “LUTANDO JUNTOS PELA FÉ 
EVANGÉLICA”! Vejamos...

não conhecemos outro modo de ser igreja
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A Confederação Evangélica Brasileira (CEB)

Fundada em 19 de junho de 1934, com o objetivo preservar a 
unidade da igreja, de coordenar e desenvolver alguns aspectos 
e atividades das igrejas, juntas missionárias e sociedades 
evangélicas, e representá-las publicamente junto ao governo. 
Também conhecida CEB surgiu da união de três órgãos de 
cooperação do evangelismo brasileiro: a união de escolas 
dominicais do Brasil (Conselho Evangélico de Educação 
Religiosa desde 1928), a Comissão Brasileira de Cooperação e 
a Federação das Igrejas Evangélicas do Brasil. Por mais de três 
décadas e até 1964, a CEB fez o papel de unir e realizar 
projetos em comum com as igrejas evangélicas de sua época.
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A Associação Evangélica Brasileira (AEVB)

Depois de um longo interregno fundou-se a que por uma 
década se constituiu no esforço à unidade de setores 
evangélicos em nosso país. Cerca de 27 anos depois, em 1991, 

surge a segunda tentativa da promoção da unidade da igreja: a 
Associação Evangélica Brasileira (AEVB). 

O primeiro presidente foi o Rev. Caio Fábio d’Araújo Filho. Na 
época um pastor presbiteriano, incentivou o surgimento do 
texto que foi muito propagado e chamado de Decálogo do voto 
evangélico. Houve no período da AEVB um duro embate por 
parte da IUERD (óbvio que havia outros), como também por 
parte de movimentos evangélicos mais conservadores 
julgando estes ser a AEVB de caráter mais progressista e 
ênfase no social.
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A Aliança Cristã Evangélica Brasileira (ACEB)

Fundada em 30 de novembro de 2010 a Aliança nasce na sede 
da Catedral Metodista de São Paulo, e ali expressa sua Carta de 
Princípios e Diretrizes. Como as outras duas tentativas 
anteriores, a Aliança percebe a imensa necessidade de se 
trabalhar a unidade da igreja no Brasil, debaixo dos princípios 
do Pacto de Lausanne, buscando ser uma plataforma relacional 
de igrejas, organizações e pessoas para testemunho visível do 
Corpo de Cristo e serviço no Evangelho do Reino de Deus. Tem 

como missão existir para fomentar a unidade cristã, estimular 
parcerias a serviço da missão de Deus e ser voz profética no 
Brasil. Assim como foi com a AEVB, a Aliança também 
experimenta pressões internas de igrejas evangélicas 
brasileiras por parte dos setores de viés conservador como 
também do viés mais progressista (se é que é possível 
classificar assim).
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Como você pode perceber, “LUTAR JUNTOS PELA 
FÉ EVANGÉLICA” é um desafio que as vezes 
parece-me ser intransponível! Lutar pela unidade 
é sempre valoroso, isso é inquestionável. 

Ainda que, aos nossos olhos, os resultados sejam 
poucos ou pequenos, é nosso dever fazer o certo 
porque é certo e, ainda mais, porque é um certo 
BÍBLICO!

Imagine como não seria a “fé evangélica” no Brasil 
se lutássemos juntos
Imagine como seria se juntos lutássemos por 
esses objetivos: 

▪ Testemunhar a unidade do Corpo de Cristo, 
mediante o estabelecimento e 
desenvolvimento de relações fraternais entre 
os cristãos evangélicos brasileiros e 
organizações afins; 

▪ Testemunhar a unidade do Corpo de Cristo 
perante outras expressões cristãs presentes 
em nosso contexto e áreas de ministério; 

▪ Posicionar-se (voz profética) sobre questões 
relevantes e manifestar-se oportunamente 
quando necessário;

lutar pela unidade é sempre valoroso
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▪ Buscar espaços de relacionamento para troca de 

experiências entre cristãos evangélicos, participantes de 

igrejas, organizações de serviços, redes ministeriais e 

entidades afins;

▪ Exercer um papel de informação e comunicação com a 

sociedade brasileira;

▪ Potencializar ações e facilitar parcerias em áreas da vida da 

igreja, tais como evangelização e ação social, ação pastoral, 

reflexão teológica, diaconia, direitos humanos, capelanias, 

aço es missiona rias e de intercessa o, entre outras iniciativas e 

atuaço es relevantes à igreja de Cristo, sempre respeitando a 

diversidade eclesial;

▪ Posicionar-se (voz profética) sobre questões relevantes e 

manifestar-se oportunamente quando necessário. 

Quais destes objetivos você realmente discorda? 
Estou certo de que nenhum (e se discordar de 
algum, faço questão que você me escreva). E para 
que saiba, estes são os objetivos da Aliança Cristã 
Evangélica Brasileira!

Você pode filiar-se individualmente (como pessoa 
física). Você pode filiar sua igreja e organização 
(como pessoa jurídica). E você pode conhecer a 

Aliança Evangélica visitando seu site. Ali 
encontrará todas as informações, como visão, 
missão, princípios, valores e muitas ferramentas, 
como cartilhas, etc. 

A FTSA é filiada a Aliança!

www.aliancaevangelica.org.br

você pode me escrever - jorge@ftsa.edu.br
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Quem a sociedade brasileira ouve? 

Quem o governo (nas instâncias federal, estadual 
e municipal) ouve? 

Ouve você e sua igreja? 

Se você e sua igreja entendem ser importante e 
relevante serem ouvidos por amor ao Evangelho 
em temas como a corrupção, injustiça, direitos 
humanos, saúde, educação e tantos outros, 
possuem força e voz a ponto de fazer os políticos 
pararem para ouvir? 

Ali mesmo, no bairro onde sua igreja está, por que 
o posto de saúde é tão precário e você e sua igreja

quase nada conseguem para melhorar? Ficará 
assim para o resto da vida?

Há aqui a necessidade de uma triste constatação: a 
igreja evangélica brasileira não luta unânime pela 
fé evangélica! Escandaliza afirmar isso, eu sei. 

O último censo realizado no Brasil foi em 2010. 
Registrou-se 42.310.000 de evangélicos no Brasil, 
na época 22,2% da população. . Não há previsão 
para o próximo censo oficial, mas existem estudos 
periódicos que servem para mostrar tendências 
estatísticas. Com base em um desses estudos, José 
Eustáquio Diniz Alves, demógrafo da Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, afirma 

a igreja evangélica não luta unânime pela fé evangélica
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que essa tendência é mantida e que “é possível que em 10 ou 
15 anos o Brasil não tenha mais a maioria da população 
católica” [4].

Quase 20 anos se passaram desde o censo de 2010 que 
registrava 42 milhões de evangélicos. Alguns já arriscam que 
estamos beirando aos 60 milhões dos quase 210 milhões de 
habitantes no Brasil. 

Eu não sei quanto a você, mas eu fico cheio de perguntas aqui...

Lutando pela fé evangélica

Jorge Henrique Barro



52

Lutando pela fé evangélica

Jorge Henrique Barro



53

▪ não conseguem lutar contra o trabalho 
escravo de crianças & menores? Por que não?

▪ não conseguem lutar contra a violência na 
cidade que cada vez mais cresce em vez de 
diminuir? Por que não?

▪ não conseguem livrar nossos jovens das mãos 
dos traficantes? Por que não?

▪ não conseguem ir para a rua protestar contra 
o mal-uso dos recursos públicos que os 

nossos impostam pagam? Por que não?

▪ não conseguem lutar contra um sistema 
diabólico (mamonetizado) de uma classe de 
políticos sanguessuga que rouba diariamente 
nossos sonhos e possiblidades de dias 
melhores? Por que não?

▪ não conseguem levantar suas vozes e protestar 
contra esse sistema de saúde que mais parece 
curral e matadouro do que casa de 

misericórdia? Por que não?

▪ não conseguem exigir... a igreja evangélica 
brasileira não luta unânime pela fé evangélica! 
Trabalhar despreocupada? Por que não?

Quem nos representa nesse país? 
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São tantas perguntas, não é mesmo? 

Te encorajo a escrever suas próprias perguntas. 
Faça isso, aumente essa reflexão. É muito triste 
constatar que a igreja evangélica brasileira não 
luta unânime pela fé evangélica! E não confunda: 
não estou dizendo pela “Igreja Evangélica”! É 
triste sermos quase 60 milhões e não ter uma 
organização evangélica que seja representativa do 
Movimento Evangélico Brasileiro como, por 
exemplo, o é a CNBB para os Católicos. 

Quem nos representa nesse país? Quem fala em 

nome desse movimento de 60 milhões de 
pessoas?

Eu me entristeço com esses políticos evangélicos 
que mais geram escândalos e divisões do que 
unidade e honra ao santo Evangelho de Cristo.

Que pena que estes são mais políticos 
evangélicos e menos evangélicos políticos. Se 
fossem evangélicos políticos a causa do Evangelho 
estaria em primeiro para que o exercício da 
cidadania (político) fosse por ele determinado e 

testemunhado.

Ufa... se você teve paciência de chegar até aqui, o 
que é admirável, permita-me te incentivar a ir só 
mais pouquinho e vou terminar com essa reflexão.

Quem nos representa nesse país? 
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O livro do profeta Ezequiel é assustador! Ele vem 
preparando seus leitores e anunciando que um dia 
a cidade de Jerusalém iria cair, como de fato caiu:

“No ano duodécimo do nosso exílio, aos cinco dias 
do décimo mês, veio a mim um que tinha escapado 
de Jerusalém, dizendo: Caiu a cidade” (Ez 33:21). 

Assim como também “caiu, caiu a grande 

Babilônia” (Ap 14:8; 18:2).

Existe, até o capítulo 39, praticamente uma 
mesma melodia sendo entoada (do cap. 40 em 

diante ele vai falar da esperança com a visão do 
templo). Qual melodia?

▪ A palavra do Senhor veio a mim, dizendo...

▪ Filho do homem (Ezequiel) anote...

▪ Ezequiel anote e profetiza as duras revelações 
e mensagens (os conteúdos) do que iria 
acontecer e dentre elas algumas coisas muito 
estranhas, como a morte de sua esposa, as 
parábolas difíceis de entender a ponto de o 
próprio profeta reclamar com Deus, dizendo:

“Então, disse eu: ah! SENHOR Deus! Eles dizem de 
mim: Não é ele proferidor de parábolas?” (Ez 20:49).

o livro do profeta
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▪ O propósito: “E saberão que eu sou o Senhor”. 

Veja que impressionante. Essa expressão aparece 
60 vezes nesses discursos! Isso mesmo, 60 (pode 
contar).

Ou seja, esse povo, chamado de “casa rebelde” (Ez 
2:5-6, 8; 3:9, 26-27; 12:2-3, 9, 25; 17:12; 24:3 –
este último de vaca rebelde), Judá e Jerusalém, 

reinos do Sul, por meio de suas atitudes e 
rebeldias ignoravam Deus, como se possível fora. 
Então, Deus se faz conhecido e percebido por meio 
desse “filho do homem” (prefigurando um dos 

títulos de Jesus) para que eles saibam que Ele, 
Deus, é o Senhor!

Está a igreja evangélica brasileira livre de ser 
chamada por Deus de “casa rebelde”? 

Ganhou essa igreja um salvo conduto da parte de 
Deus que ela, na era da graça, nunca mais 
experimentaria exílio vindo da parte de Deus? 

Causa-nos pavor (pelo menos a mim) pensar na 
possiblidade de que Deus pode precisar colocar a 
igreja evangélica brasileira em um cativeiro 
pedagógico, seja ele qual for, para que se cumpra 
nela esse propósito: “E saberão que eu sou o 
Senhor”.

o livro do profeta
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Você pode garantir que Deus jamais fará isso com 
a igreja evangélica brasileira porque agora 
estamos vivendo na era da graça e não da lei? 

Será que temos hoje uma diferença radical 
como povo de Deus na época dos profetas? 

Que diferenças positivas são essas que nos 
garantem um não-exílio? 

E se já entramos e nem percebemos? Não foram as 
cinco cartas de Jesus às Igrejas de Éfeso, Pérgamo, 
Tiatira, Sardes e Laodiceia uma dura advertência e 

um chamado ao arrependimento caso viria o exílio 
da parte de Deus? 

Não pediu Jesus a estas igrejas a mesma coisa: 
arrepende-te? Do que a igreja de hoje precisa se 
arrepender? 

O fato de Jesus edificar sua igreja, e que as portas 
do inferno não prevalecerão contra ela, é um 
cheque em branco para que a igreja não leve Sua 
Palavra a sério?

Uma coisa é certa: os adversários do evangelho 
sempre vão lutar para nos intimidar! 

“e que em nada estais intimidados pelos 
adversários” (Fp 1:28).

Do que a igreja de hoje precisa se arrepender? 
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E a grande pergunta é essa:

Você está convicto de que quando eles fizerem 
isso, encontrarão um povo “lutando juntos 
pela fé evangélica”? 

▪ Lutar (esforçar-se diligentemente) é 
inescapável. 

Lutar pela fé evangélica e preservando a unidade 
no vínculo da paz não significa ausência de 
críticas. Criticar não é conspirar contra, mas sim o 
exercício de uma voz profética para esse 

movimento não se perca ou se corrompa com 
desvios que jamais deveria pegar. 
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[1] Jingoísmo é o nacionalismo exacerbado na forma de uma política externa agressiva. O termo surge 
no Reino Unido, nos anos 1870, para designar a posição política que associava beligerância em relação 
à Rússia e nacionalismo expansionista (Extraído de https://pt.wikipedia.org/wiki/Jingo%C3%ADsmo. 
Acessado em 03 junho 2019).

[2] https://wordandworld.luthersem.edu/content/pdfs/25-1_Denominations/25-1_VanGelder.pdf

[3] As ideias aqui sobre essas cinco fases estão adaptadas do trabalho de FLANARY, Gareth D. The 
ideological development of American denominationalism. Trabalho para a disciplina História da Igreja 
Americana, ministrado pelo Dr. Wes Crawford no Lubbock Christian University. November 25, 2015, p. 
11-15.

[4] Extraído de https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/brasil-tera-maioria-evangelica-em-

2020-segundo-estatisticas.html. Acessado em 03 junho 2019.

Lutando pela fé evangélica

Jorge Henrique Barro



62
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Autor de diversos livros como: Pastores Livres, Pastor Urbano, Uma igreja sem propósitos, 
Ações pastorais da igreja com a cidade, Missão para a cidade, Guia prático da Missão 
Integral, De cidade em cidade, Porque Deus amou o mundo: Igreja & ODS,  entre outros.

Para saber mais sobre seu ministério acesse:

missaourbana.com.br

Conheça também a Faculdade Teológica Sul Americana:

www.ftsa.edu.br

FTSA.edu.br  |  (43) 3371 0200
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