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1. Introdução 

1.1. Prefácio desta última Edição (Ago/2022) 
Escrevi este livro em 1999 e imprimi a primeira edição em janeiro de 2000. 

Foram somente 10 exemplares entregues exclusivamente a amigos. 
Naquela ocasião achava que as questões e assuntos tratados, eram 

demasiados avançadinhos para os antiquados líderes de minha denominação (e 
das denominações de modo geral na época), e confesso que temia represálias.  

 Eu achava (e continuo achando) que a Igreja Evangélica Brasileira precisava 
dar uma virada, eu diria tão profunda ou até mais abrangente quanto a do século 
16 com Calvino e Lutero. Citei também na conclusão que: ou criamos novas 
formas de culto, ou Deus poderá abandonar as expressões evangélicas 
atuais por alguma que realmente represente Sua vontade e mandamentos. 

E citei inúmeros exemplos de como poderíamos mudar, inclusive falei, assim 
como usamos o rádio e a televisão em décadas passadas, agora há a 
necessidade da internet para propagar a Palavra de Deus. Internet para criar 
igrejas virtuais para serem acessadas no trabalho, em casa, nos celulares, nos 
dispositivos eletrônicos que ainda vão ser inventados, sendo uma forma 
alternativa e importante de comunicação com os membros. 

Eu fui taxado então de muitas coisas na época, mas o mínimo que me 
imputaram foi a separação e o esquecimento.  

Imagina: Igreja Virtual, pregações, estudos, oração e aconselhamento pela 
internet. Hahahahahaha... 

Curso de Teologia e formação de líderes pela internet??? kkkkkkkkkk... 
Hoje, passados mais de 20 anos vejo que estava certo. E que até fui sóbrio 

demais. Poderia ter ido mais a fundo. 
Criei a Igreja Virtual que citei neste livro naquele mesmo ano 2000. Mas 

somente em 2002 criei um lugar definitivo para ela: www.nbz.com.br/igrejavirtual. 
De lá até agora (2011), foram mais de 6 milhões de visitantes. Nestes mais de 10 
anos foram mais de 22.000 orações e aconselhamentos, feitos um a um, de 
forma personalizada. Tivemos mais de 500 mil downloads gratuitos de nosso 
sistema de administração de igrejas, e também mais de 500 mil downloads do 
sistema para projeção de hinos e versículos no data show, ajudando os pastores 
e líderes a trabalhar a qualidade no atendimento ao povo de Deus. 

São mais de 90 mil arquivos em nossos sites, a maioria grátis. 
Depois de fazer muitos cursos presenciais, formamos várias turmas de nosso 

curso de teologia pela internet. São mais de 40 livros já prontos do curso de 
teologia e estamos criando mais. 

Além disto, boa parte das igrejas e seus membros começaram a entender o 
que é a internet e estão se apropriando dela para difundir o Evangelho. 

Estude com carinho este assunto, com a mente aberta e sedento do saber, 
pois sua visão certamente será ampliada. 
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1.2. Quem é Jesus? 
Jesus veio a Terra criar religião? 
Jesus veio a Terra com a única finalidade de pregar? 
Jesus quer grandes igrejas de alvenaria? 
Jesus quer uma única liturgia na sua Igreja? 
Jesus aprova integralmente a estrutura e métodos da sua Igreja aqui na 

Terra? 
A resposta para todas estas perguntas é um grande e sonoro não! 
 
Como se só isto não bastasse para acionarmos o alerta, existem ainda outras 

perguntas a serem apresentadas e respondidas: 
O tamanho das igrejas atuais é adequado? Se não, qual deve ser o tamanho 

então? 
É correto sermos donos de igrejas? Qual é a melhor forma de administrá-las? 
Existem outras formas de culto a Deus? Quais podem ser realmente 

aprovadas por Ele? 
 
Convido você, interessado em fazer plenamente a vontade de Deus, a refletir 

no conteúdo dos tópicos seguintes. Não temos a finalidade de analisar atitudes 
isoladas de pastores ou de denominações em específico, mas analisar a igreja 
evangélica atual e compará-la com a Igreja primitiva, àquela descrita nas 
Sagradas Escrituras. 

Lutero e Calvino tiveram razão em protestar contra a igreja da época, mas 
não puderam (ou não tiveram condições de) mudar drasticamente a estrutura da 
Igreja de Cristo em 1500, como deveriam realmente. Foram até onde podiam e o 
que fizeram foi razoável na época. Hoje, 500 anos depois, podemos ter distorcido 
ainda mais as poucas alterações exercidas pelos reformadores, e podemos não 
estar mais agradando a Deus. Veja por quê. 

 

1.3. Grande Igreja de Concreto ou Madeira 
Os israelitas cultuavam a Deus nos montes. Somente após a saída do Egito 

que Moisés, a mando de Deus, constrói o Tabernáculo. 
O Tabernáculo foi construído para abrigar o lugar Santo dos Santos, os 

utensílios do templo e a arca da Aliança, que ficava no meio do Santo dos Santos 
(Ex 26:34). 

A arca foi construída para abrigar as Tábuas da Lei, um vaso com maná e a 
vara de Arão, usada por Moisés (Ex 16:34, Nm 17:10, Dt 31:26, Hb 9: 4). Quando 
Salomão constrói o Templo, a arca e a Bíblia escrita até então, passam para o 
Santo dos Santos do Templo de Salomão (2 Sm 7:6, I Rs 3:2). 

Portanto a primeira igreja foi criada em volta da Bíblia, para abrigar a Palavra 
de Deus, e para se prestar culto ao próprio Deus. 

 



10      Coleção A Bíblia da Reino 

Hoje parece que esquecemos a Palavra de Deus, a Bíblia, ao redor da qual 
tabernáculo, templo e doutrinas foram formados. 

 

1.3.1. A Primeira Igreja 
Você já se deu conta que a igreja apostólica só teve seu primeiro templo por 

volta do ano 300 depois de seu início? No livro de Atos encontramos que na 
primeira pregação de Pedro quase 3 mil almas se converteram. Onde eles 
colocavam esta gente toda? 

A partir daí, as reuniões eram feitas nas casas, nos bosques e até mesmo nas 
catacumbas, e as três mil almas multiplicaram-se. 

Durante três séculos a igreja do Senhor cresceu tremendamente através de 
células familiares (normalmente casas de famílias). Aquelas almas todas eram 
divididas entre os irmãos mais maduros na fé e eram adotadas por eles.  

 

1.3.2. E hoje? 
Com a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, o nome de Jesus pôde ser 

glorificado, e o Espírito Santo pode habitar em nós. Portanto hoje podemos andar 
com Deus (através de Seu Espírito Santo) em nosso coração, portanto dentro de 
nós. Hoje somos a Igreja de Cristo. 

 
Todavia precisamos nos reunir, participar com os outros os nossos 

conhecimentos, os nossos pecados, nossas dúvidas. Precisamos estar em 
comunhão com nossos irmãos, irmãos de fé, irmãos de Cristo e filhos de um 
único Deus (Ef 1:22, Hb 10:24-25, At 16:5). 

 
A igreja atual de concreto ou madeira, apenas é um local de reunião, que 

poderia ser uma casa ou um salão de eventos, ou até uma sala numa empresa. 
 
Todavia, muitas vezes, na igreja de hoje, brigamos por espaço, por cargos, 

por departamentos, por lugares que Cristo não dá o mínimo valor. 
 
Jesus não é encontrado em muitas igrejas, pois: 

- brigas, 
- competições mesquinhas, 
- divisões, 
- separações, 
- murmurações e 
- inveja 

afugentaram o chefe da Igreja, o motivo principal de estarmos reunidos e 
prestando culto. 
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2. Valores Trocados 

2.1. O que vos Parece? 1 
Mateus 18:12-13 e Lucas 15:4-7. 
É a pergunta de Jesus sobre o fato de um 

homem deixar noventa e nove ovelhas reunidas, 
e ir em busca de uma que se extraviou. Esta 
pergunta a meu ver, requer reflexão de nossa 
parte, pois em nossa prática como líderes 
cristãos temos ficado junto às noventa e nove e 
pouca preocupação temos tido com as 
extraviadas.  

A nossa atitude ainda se torna mais grave, diante das revelações destes 
textos de Mateus e Lucas, que nos apresentam o Deus Pai e o Deus Filho 
aprovando a atitude do homem deixar as noventa e nove para ir em busca da 
que se perdeu.  

Os argumentos dessa aprovação são indiscutíveis: 
...o filho do homem veio buscar e salvar o perdido (Mt 18:11). 
E quando a encontra, (a ovelha perdida), em verdade vos digo 

que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas noventa e 
nove que não se extraviaram (Mateus 18:13). 

Digo-vos que, assim, haverá mais alegria no céu por um 
pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que 
não necessitam de arrependimento (Lucas 15:7).  

 
Até quando estaremos fazendo o contrário? 
 
Ficamos sempre cuidando de uma minoria reunida, enquanto a maioria 

encontra-se perdida e dispersa. Se o homem citado por Jesus, preocupou-se 
com uma somente, o que diremos de nós, líderes da Igreja de Cristo? O que 
estamos fazendo para encontrarmos aquelas ovelhas que Jesus afirmava ter, 
mas que ainda não estavam no aprisco? (Jo 10:16). O que temos feito em favor 
dos perdidos envergonha-nos diante da pergunta de Jesus. E continuará a nos 
envergonhar enquanto não tivermos o senso de valorização correta que estes 
textos apresentam-nos.  

 
Até quando, as ovelhas reunidas exercerão a primazia de nossa atenção e 

desgaste? 

 
1 Da Internet pelo Rev. Clói Marques Pereira. 
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Na maioria de nossas igrejas, gastamos 99% de tempo, dinheiro e serviço 
com as noventa e nove que ficam, e somente 1% com a extraviada ou 
desgarrada.  

 

2.2. O que vos Parece Mesmo? 
 Sinceramente, tenho vergonha de responder esta pergunta de Jesus, pois 

minha prática como líder cristão prioriza as "reunidas", enquanto o Pai e o Filho 
priorizam as "perdidas" de acordo com os textos em exposição. As noventa e 
nove reunidas, "não necessitam de arrependimento", mas nós líderes 
precisamos arrepender-nos de não estarmos preocupados com as perdidas e 
não estarmos ensinando as reunidas a respeito dessa preocupação. Por 
fidelidade de alguns em nosso meio, em buscar os perdidos "o júbilo no céu 
continua" e Deus compromete-se ainda em manter a bênção sobre a Igreja. 
Mas quando o último Jó sair da Igreja, a sua destruição será semelhante à 
Sodoma e Gomorra. 

Todavia a inquietante pergunta continua: "Que vos parece?"  
 

2.3. Dieta para Emagrecer 
Condenar simplesmente as igrejas por não estarem preocupadas com as 

almas perdidas, sem apresentar dados concretos, parece ser leviano. Todavia 
apresento o que acredito ser um indicador seguro que a falta de visão 
missionária é regra dentro do meio cristão: 

Evangélicos americanos gastam quatro vezes mais dinheiro todo 
ano com programas de emagrecimento do que com missões. 
"Considerando os recursos incalculáveis de que a Igreja dispõe 
hoje, é um absurdo haver pessoas que não ouviram as Boas 
Novas", reclama Ross Paterson, diretora do Ministério de Apoio 
à Igreja da China: "Eu não acho que a Igreja tenha consciência 
de que é dela que se espera a iniciativa. Institucionalmente, nós 
ainda não fomos convencidos de que o Senhor nos convocou 
para alcançar os perdidos. Caso contrário, a Igreja seria outra."  

 

2.4. Desculpas e mais Desculpas 
Apocalipse 12:12 afirma que Satanás está furioso porque seu fim está 

próximo. Não é de admirar, portanto, que ele tente nos distrair para postergar seu 
destino. Ele oferecerá várias facilidades para você esquecer a Grande Comissão. 
No século 19, o missionário Adoniram Judson já alertava: [Você procurará e 
ficará satisfeito com] "uma igreja que fala sua própria língua, um emprego no 
governo, uma atividade literária ou científica, enfim, qualquer coisa que o 
mantenha longe da submissão e, consequentemente, da obra missionária." 
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3. Para que serve um pastor 

O pastor dirigia-se de manhã para o aprisco, onde se achavam 
recolhidos os vários rebanhos, e chamava as ovelhas. As 
ovelhas de cada pastor ouviam a sua voz e o seguiam. As 
ovelhas de outros rebanhos não davam atenção à voz do pastor 
estranho, Jo 10:2-5. O pastor levava o rebanho às pastagens, 
passava o dia inteiro com ele, e, às vezes, até à noite (Gn 
31:40, Ct 1:7, Lc 2:8), defendia-o contra os assaltos das feras e 
dos ladrões (1 Sm 17:34-35, Is 31:4), e impedia que as ovelhas 
entrassem nas searas, procurava as extraviadas e as recolhia 
no aprisco (Ez 34:12, Lc 15:4), com maior zelo aos cordeirinhos 
e às que eram fracas (Is 40:11, Ez 34:4,16, Zc 11:9). As 
ovelhas que ficavam mais perto do pastor eram tratadas pelos 
seus nomes e recebiam do pastor cuidados especiais. Até o 
presente, ainda é assim naquelas regiões. Nas estações do ano 
em que as pastagens secavam ou ficavam cobertas de neve, os 
pastores tinham de fazer provisões para sustento do rebanho. 
Cortavam ramos de árvores da floresta de que se alimentavam 
as ovelhas e os outros animais do rebanho. 
 
Os pastores levavam consigo cobertas que lhes serviam para se 
resguardarem do frio, uma bolsa com alimentos e armas de 
defesa (1 Sm 17:40, Jr 43:12). Comprida vara, de ponta curva, 
como ainda se usa, servia para guiar as ovelhas, obrigá-las a se 
unirem, guiá-las e defendê-las, e também para castigar as 
desobedientes (SI 23:4, Mq 7:14, Zc 11:7). Os cães auxiliavam 
os pastores na guarda dos rebanhos. Eram geralmente cães que 
somente serviam para acompanhar os rebanhos e darem sinal 
da aproximação de perigo (Jó 30:1).2 

 
Este também é um resumo da função do pastor da igreja evangélica. 
Um pastor cuida, protege, ensina, auxilia, ajuda, alimenta, visita, aconselha, 

orienta, cura, aquece. O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas (Jo 10:1-18). 
 
Os pastores atuais estão dentro desta visão divina? 
Estão interessados em fazer todas as suas tarefas sem esperar nada em 

troca? 
Ou estão preocupados em ter um emprego, um abrigo, um salário e uma 

aposentadoria? 
 

2 Texto retirado do dicionário Davis. 
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A criação do Sindicato dos Pastores em 1998 no Brasil mostra que a visão 
desta classe está distorcida, e que o que descrevo aqui não são delírios de 
alguém preocupado com a ética e os verdadeiros valores cristãos. 

 

3.1. Dono da Igreja 
Cada liderança se acha imbuída da verdade absoluta e não tem 
possibilidade de reconhecer erros nem de reconhecer os acertos 
dos outros. Isto se deve ao modelo de organização centralizado 
num líder, e como tudo que é centralizado, tem a tendência de 
se fragmentar. 
O que ocorre é que novas lideranças saem deste grupo, levando 
algum dos seus seguidores e criando um outro modelo de 
liderança carismática. 
Em muitas denominações, contestar uma decisão do pastor é 
como uma heresia. A excessiva centralização (uma igreja 
orientada à semelhança de uma ditadura) tem dois problemas: 

1. O primeiro é que ela impede qualquer tipo de perspectiva 
que não seja a do líder. Só se luta por aquilo que o líder 
acredita que se deve lutar. Não é por acaso que grupos 
mais democráticos têm a tendência de atuar em várias 
frentes, lutando por várias coisas ao mesmo tempo. 
2. Outro problema é que as pessoas não são ouvidas nas 
suas necessidades, mas se procura dizer a elas quais 
necessidades elas devem ter. Um dos cacoetes das 
lideranças centralizadoras é que elas não perguntam o que 
as pessoas estão querendo. Isso é algo que nem as 
empresas modernas fazem mais. E a Igreja está pensando 
como uma empresa do século 19, organizada a partir de 
grupos familiares. 3 

 
Boa parte das denominações evangélicas colocam a figura do pastor como o 

ungido supremo de Deus, o intocável, o administrador único de sua igreja, o dono 
da igreja. Eu mesmo fiz uma palestra neste sentido, de nome "Não Toqueis nos 
Ungidos do Senhor", aproveitando um material criado e indicado por outro pastor. 
Confesso que, ao final da palestra, senti-me como se estivesse ajudando uma 
ditadura fascista a se instalar naquele lugar. 

O ser dono da igreja traz um certo comodismo ao pastor. Este comodismo é 
descrito no tópico anterior em que ele se preocupa com as 99 ovelhas pagantes 
do dízimo e se esquece que a função do cristão na Terra é missionária (Mt 
28:19-20). 

 
3 Transcrito da Revista Vinde, Janeiro/99 - Entrevista com Pastor André Mello (pg 14). 
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E se Deus pedir a um destes pastores para abdicar de sua igreja que, 
segundo eles, montaram e construíram com tanto esforço, para digamos, ir em 
missões, enviados realmente por Deus4, para um estado ou país distante? Com 
certeza dirão que aquilo não foi um chamado. 

Eles estão muito bem enraizados pela comodidade de uma igreja física, um 
teto, uma proteção, um salário certo todo mês. Desculpam-se dizendo que é o 
amor que sentem pelos membros. Mas estes membros não são diferentes de 
outros, ou dos excluídos da selva amazônica. É amor genuíno pelas almas o que 
eles sentem? Ou é amor por aquelas específicas almas contribuintes? 

Uma igreja não deveria nunca ter um dono. As pessoas não deveriam estar 
ligadas à matéria, e sim às coisas de Deus, que é Espírito. 

 

3.2. A Sucessão Pastoral 
A igreja também não deveria ter pastores vitalícios. Não estamos mais num 

regime antidemocrático, nem somos um regime papal. Não importa o que o 
pastor faça de errado, nem que seja um péssimo administrador ou pregador da 
Palavra, em muitas denominações não se consegue tirar um pastor de "sua" 
igreja e o colocar em função mais própria para sua vocação. 

 
A igreja também não deveria ter sucessores hereditários. 
Será que o filho ou filha do pastor é a pessoa mais indicada para continuar a 

obra de Deus naquele lugar? É o mais preparado? Têm os dons necessários? A 
unção necessária? 

Ou somente é a comodidade física e um pagamento mascarado do esforço do 
pai e mãe? 

 
Acho que o problema da Igreja é ter um modelo de liderança 
centralizador, que acaba se revelando nas famílias dos líderes, 
ou fazendo com que, automaticamente, o filho de fulano seja 
visto como uma extensão do dom que fulano tinha, o que de 
modo algum é verdade. Temos um problema grave ainda por 
resolver: formar líderes mais próximos das pessoas, 
ouvindo o que elas estão precisando, ouvindo as pessoas 
que estão trabalhando com ele.5 

 
4 Muitos pastores já escutaram chamados para missões, mas ignoraram, fingiram que não foi com 
eles. 
5 Transcrito da Revista Vinde, Janeiro/99 - Entrevista com Pastor André Mello (pg 14). 
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4. O Tamanho Ideal de Uma Igreja 

4.1. O Bom Pastor 
Jesus quer que a Sua Igreja tenha tantas pessoas quanto possamos 

evangelizar. Mas também Jesus deu-nos a dimensão de uma igreja local no 
Evangelho de João 10:3,11-15: 

A este o porteiro abre; e as ovelhas ouvem a sua voz; e ele 
chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. 

Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas 
ovelhas. 

Mas o que é mercenário, e não pastor, de quem não são as 
ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge; e o lobo as 
arrebata e dispersa. 

Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não se importa 
com as ovelhas. 

 Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me 
conhecem,  assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai; e 
dou a minha vida pelas ovelhas. 

 

III João 15: Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os 
amigos nominalmente. 

 

Outra versão bíblica diz: nome por nome. 
 

A nota de rodapé de III João 15 na Bíblia Vida Nova afirma que: 
 “A igreja local não deve ser tão grande que o pastor não possa 
conhecer os nomes dos membros.” 

 

Isto porque Jesus na Parábola do Bom Pastor deixa claro o cuidado que o 
Pastor deve ter com cada uma de suas ovelhas. A parábola das 99 ovelhas 
também afirma isto. 

 

A nota de rodapé de João 10:11 da Bíblia Pentecostal diz: 
“(3) O ministro do evangelho que ocupa esta posição apenas 
como meio de vida, ou de obter honrarias, é o “mercenário” 
referido nos versículos 12 e 13. O verdadeiro pastor cuida de 
suas ovelhas. O falso pastor pensa em primeiro lugar em si 
mesmo e na sua posição diante dos homens.” 

 

Alguns líderes de denominação e alguns pastores medem o esforço e a 
qualidade de seus liderados pelo número de membros e a arrecadação da igreja. 
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"Muitos membros e muita arrecadação significam que o pastor está cumprindo 
bem o seu papel. " 

Se a igreja não arrecada o suficiente, fecha-se a igreja, independente de 
haver lá 40 ou 50 almas sedentas da Palavra. 

 

Números em nada ajudarão o “mercenário” a entrar no Reino de Deus e 
receber seu galardão. 

Deus quer em Seu Reino somente bons pastores.  
 

4.2. Qual o Tamanho? 
Mas qual é o tamanho ideal de uma igreja? 100, 200, 500, 1000 membros? 
Hoje muitas pessoas novas entram todos os meses no quadro de membros e 

frequentadores de uma igreja. Mas muitas pessoas saem também. Hoje nos 
preocupamos com quantidade em detrimento à qualidade do atendimento ao 
crente. Se preocupássemos com qualidade não haveria tantos membros 
desertando. 

Não chegamos nem a conhecer bem uma pessoa, e ela já saiu da igreja. A 
culpa não é de Deus. Ele fez sua parte. A culpa é nossa. 

Se a igreja mantivesse um quadro de membros ativos mais ou menos 
constante, em poucos dias conheceríamos a todos, fossem 1000 ou 2000 
pessoas. Nas condições brasileiras é necessário um obreiro ou um pastor auxiliar 
para cada grupo de 100 a 150 pessoas. Se uma igreja tivesse 1000 membros, 
necessitaria de aproximadamente 9 obreiros mais o pastor da igreja, ou um 
número próximo disto. 

Menos qualidade no atendimento, mais membros saem da igreja, menos 
chance de conhecê-los. Portanto menor tem que ser a igreja. 

 
Se ela desobedece a este 

princípio, vendo que sua arrecadação 
está diminuindo e busca mais 
pessoas, a qualidade diminui ainda 
mais, alimentando um ciclo de má 
administração. 

Por outro lado, Maior qualidade 
no atendimento caracteriza que a 
igreja possa aumentar em número, 

pois o pastor e obreiros conhecem as pessoas e também conhecem as 
necessidades de seus membros. 

 

Portanto, o número ideal máximo de membros depende da qualidade do 
atendimento deste membros. 

 

Nós veremos melhor isto, inclusive com estatística sobre tamanho de igreja e 
qualidade no atendimento, no livro 37 - Igreja Quântica. 

 

Curva Ideal
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4.3. Espírito de Absalão 
As igrejas recém-nascidas, como os seres humanos, cometem erros, não 

prestam atenção a seus pais, querem que os demais realizem os seus gostos e 
sentem que necessitam de ajuda até que possam andar por si mesmos. 

Em nossa era moderna, as igrejas estabelecidas assemelham-se à das mães 
que estão tomando pílulas para controlar a natalidade. Há muitas igrejas-mães 
neste plano e isto pode ser um sinal muito perigoso. Pode afetar o sistema 
reprodutivo permanentemente.  

Muitas igrejas, em vez de gerar outras igrejas filhas, crescem demasiada e 
desordenadamente. A falta de qualidade no atendimento e no treinamento de 
líderes, inevitavelmente leva a igreja a um racha não planejado e com rebeldia. 

Se você brigar com seu pastor e se rebelar, saindo da igreja, muitas vezes 
levando uma parte dos membros, você estará debaixo de maldição chamada 
espírito de Absalão. (II Sm 15:12-14). 

 

Absalão, filho de Davi, rebelou-se contra o pai. Muitos, quase todos de Israel, 
foram ter com ele. Note nesta passagem que a maioria nem sempre tem a razão, 
a maioria nem sempre tem a verdade. 

 

Absalão quer louvor e conhecimento, mas não era a hora. 
Ocorre o orgulho espiritual. Na igreja também existem pessoas que acham-

se melhores que seus líderes. 
- espírito ofendido - ofendem-se à toa 
- espírito crítico - mas não sabem fazer melhor 
- espírito competitivo - isto aqui não é um jogo 
- espírito de divisão e discórdia 

 

Começam a mentir, ligar para os outros membros, fazer reuniões especiais, 
lançar armadilhas... 

 

Daí começam a: 
- acusação da liderança 
- deslealdade aberta 
- conspiração ousada 
- termina com a divisão da igreja. 

 

E a nova igreja tem raiz maligna. Árvore maligna produz frutos malignos. A 
igreja rebelada e sem perdão, leva uma maldição consigo, que a fará rachar 
futuramente, gerando outras filhas malignas. 

 

Como Quebrar a Maldição de Absalão 
Somente com a humildade, e o pedido de perdão perante o pastor. Não 

importa de quem seja a culpa, o problema maior é a rebeldia. 
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5. Jesus Antes de Mais Nada Ensinava 

5.1. Aprendendo com Jesus 
5.1.1. Os passos de Jesus 
Jesus foi o iniciador da igreja, e para tal nos deixou o 

exemplo de como fazer: 
1o passo: Para iniciar seu ministério público, o primeiro passo 

de Jesus foi ser batizado e em seguida jejuou (Lc 3:21-22, 4:1-
2). Consagração pessoal. 

2o passo: Jesus começou a ensinar. 
Jesus antes de mais nada é chamado de Mestre (Rabi). Veja João 3:2; Lucas 

5:5; 8:24-25; 9:33,49; 17:13. Isto é, uma pessoa de ensino. Jesus quando 
chegava em um local, dirigia-se à sinagoga da cidade e ensinava. Começava 
seu ministério ensinando. Só depois, então, que curava, pregava, fazia outras 
maravilhas. Mas mesmo após curar e pregar, Jesus continuava ensinando. 

Confirme isto em Mt 4:23; 5:2; 7:29; 9:35; Mc 6:34; Lc 4:15; 5:3; Jo 7:14; 8:2. 
3o passo: Jesus começou a pregar. É a parte da proclamação, da 

evangelização, o primeiro “ide”. 
4o passo: Fez discípulos. É a estruturação do ministério, que garantirá sua 

eficaz propagação e permanência. 
 

5.1.2. A Igreja de Jesus 
Depois destas coisas começamos ver os resultados do ministério de Jesus. 

Todavia, por 3 anos a igreja de Cristo tinha 12 pessoas. Ele ensinava e pregava 
para as multidões e curava as pessoas. Mas a todo momento se virava para os 
discípulos, em particular ou em público, e ensinava os discípulos sobre algum 
aspecto do Reino de Deus e do que eles deveriam fazer. Portanto, por três anos, 
Jesus tratou de cuidar muito bem do alimento espiritual da Igreja de Jesus: os 12 
discípulos. 

 
Após este tempo, Jesus foi aos céus, mas os seus discípulos saíram a 

proclamar, batizar e discipular outros. Começava a multiplicação! Jesus viveu 
aqui na terra 33 anos, destes, apenas 10% do tempo usou Jesus para o 
discipulado, porém em mais 33 anos após a sua ascensão, os discípulos haviam 
completado a evangelização mundial dos países conhecidos de então, e tudo isto 
sem fax, telefone, computadores, trens... 

 
O trabalho central de Jesus foi o de formar discípulos. E dar a devida atenção 

a cada um deles. Como na parábola da ovelha perdida. 
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5.1.3. A Vontade de Jesus  
A palavra discípulo aparece 269 vezes nos evangelhos e em Atos, e uma das 

maiores evidências de sua importância é a de ter sido incluída nas três últimas 
ordens de Jesus (Mc 16:15, Mt 28:18-20). 

 
Paulo cumpriu as ordens de Jesus e só parou para morrer. Nem preso parou 

de ensinar, pregar e fazer discípulos (até um carcereiro foi um deles). 
 
Mas não devemos confundir: 
a) Evangelizar é uma coisa, fazer discípulos é outra (At 14:21-22). 
b) Ser membro da igreja é uma coisa, ser discípulo é outra (At 14:26-28). 
 
Ou cumprimos o que Jesus nos determinou, ou estaremos fora da Sua visão 

inicial. Talvez seja por isto que ainda não evangelizamos todo o Planeta. 
 
 

6. Perdemos Tempo não Discipulando 

6.1. Jesus era um Discipulador e não um Líder de 
Igrejas ou presidente de denominação 

A Matemática não nos engana. 
 
Digamos que você seja um novo pastor. Está vislumbrado com sua carreira, e 

quer trazer todos quanto possa para Cristo. Já está até imaginando que, com sua 
eloquência, pode conseguir para Cristo no mínimo 1 pessoa em média por dia. 
Seriam 365 pessoas no ano. E durante os 32 anos de sua vida produtiva, até sua 
velhice, conseguiria 32 * 365 = 11.680 pessoas.  

 
Iria para o céu e esperaria seu galardão. 
 
Jesus iria agradecê-lo pessoalmente. Todavia Ele diria: "Porque não fez como 

Eu havia ensinado?"  
 
Jesus mostrou-nos a fórmula a 2000 anos atrás: discipulado. E coloco 

discipulado aqui muito mais com o sentido de ensino da Palavra de Deus e das 
atividades corriqueiras do que aquele discipulado que muitos de nós 
conhecemos, com muitas vezes rígidas normas de ensino e programas. 

 
Se durante um ano inteiro estivesse envolvido somente com a educação 

cristã de 1 pessoa, após 365 dias aquela pessoa seria um gigante espiritual. 
Estaria pronta para educar outros. Digamos então que eu e ela agora 
discipulássemos 1 pessoa cada um. Seria 4 pessoas no 2o ano. No 3o ano, cada 
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um dos 4 discípulos discipulariam outros 4 candidatos a gigantes espirituais, num 
total de 8 pessoas. No 4o ano... Ao final dos 32 anos, seríamos mais de 4 bilhões 
de pessoas. Veja o quadro confirmando estas contas. 

 
Ano Evangelista 

/Pregador
   O que Faz 

Discípulos/Ensina 
1 365 pessoas 2 pessoas
2 730 4
3 1.095 8
4 1.460 16
5 1.825 32
6 2.190 64
7 2.555 128
8 2.920 256
9 3.285 512

10 3.650 1.024
11 4.015 2.048
12 4.380 4.096
13 4.745 8.192
14 5.110 16.384
15 5.475 32.768
16 5.840 65.536
17 6.205 131.072
18 6.570 262.144
19 6.935 524.288
20 7.300 1.048.576
21 7.665 2.097.152
22 8.030 4.194.304
23 8.395 8.388.608
24 8.760 16.777.216
25 9.125 33.554.432
26 9.490 67.108.864
27 9.855 134.217.728
28 10.220 268.435.456
29 10.585 536.870.912
30 10.950 1.073.741.824
31 11.315 2.147.483.648
32 11.680 4.294.967.296

 
Já as 11.680 pessoas do pastor pregador seriam crianças espirituais, pois 

este pastor não teria tempo para aconselhá-las, ensinar ou orientar. Talvez não 
tivesse tempo nem de mandar um cartão de aniversário ou natal na data certa 
para cada um. Necessitaria de uma equipe muito grande para isto. 
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Quantas pessoas ensinou quem discipulou nestes 32 anos? 
Se você respondeu 32 acertou. Sim, você mesmo discipulou somente os seus 

32 discípulos. Somente 32 pessoas geraram 4 bilhões. E para 32 pessoas 
podemos dar discipulado e ensino de qualidade, inclusive visitando cada um pelo 
menos 1 vez por ano. 

 
Que se conclui?  
Estamos operando do modo adequado? 
 
Está certo nós usar a maior parte de nosso tempo e recursos somente para 

manter igrejas e suas estruturas funcionando? 
 
 

7. Venda da Salvação 

7.1. Denominações Despreocupadas com o Ensino 
Muitas denominações evangélicas pregam passagens somente sobre 

prosperidade e sobre "ficar bem" (financeiramente) já nesta vida. 
Vendem bênçãos a troco de dízimos e ofertas altas. Vendem salvação a troco 

de fidelidade financeira, quando Deus na verdade pediu fidelidade ampla e 
irrestrita, não somente e com ênfase à financeira. 

Veja um relato tirado do próprio jornal de denominação que vende salvação, 
de um membro indignado. (Retiramos os nomes e o nome da igreja por questão 
de Ética, pois não estamos julgando uma denominação em especial, mas todas 
as que tem cometido sistematicamente erros de julgamento bíblico). 

 
Sou membro desta conceituada igreja, tenho fome e sede da 
Palavra de Deus e quero dizer que esse [Jornal] é demais. Ele 
complementa para mim, o que não encontro nas reuniões, um 
ensino bíblico, por exemplo. 
Na página 2B do [Jornal] 331, o artigo "Religião que deveria 
unir, cria conflitos de ideias" é fantástico!  
Mas pergunto: o que a igreja tem contra a escola dominical e a 
Teologia? Pois é disso que sinto falta, de um ensino onde se 
possa participar; discutir, questionar e aprender sem ter nada a 
ver com Teologia. Por outro lado, o pastor [Fulano] é um 
teólogo. Por isso me completo com esse maravilhoso jornal e 
frequento a escola dominical de outra igreja evangélica. 
Tenho observado, pastor, que em nossas igrejas, 
principalmente das periferias, em qualquer das reuniões, tem-
se lido mais a Bíblia no Antigo Testamento, com passagens que 
estão sempre relacionadas com sacrifícios ou dinheiro. É raro 
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vermos uma mensagem das que Jesus deixou. Nunca ouvi 
pregação sobre o Apocalipse, por exemplo, a não ser no 
[Jornal]. Agora, quando se ouve pelo rádio ou se vê pela tevê 
uma pregação dos abençoados [líderes], principalmente o 
[Ciclano], aí tem fogo de Deus, quero dizer: bênção. E também 
não entendo uma coisa: se estamos no fim dos tempos como 
dizem as Escrituras, pra que construirmos suntuosas e luxuosas 
catedrais? 
Outra questão: por que o exagero na altura do som nas igrejas? 
Quando cheguei a ela pensei que aquilo fazia parte de uma 
lavagem cerebral, só depois entendi que não era nada disso. 
Sou técnico em sonorização e não deixo por menos quando o 
som está insuportável. Procuro logo o pastor e oriento-o, mas 
ele parece não se importar com nossos ouvidos. 
Pergunto: será que estes acham que o diabo e suas mazelas se 
amedrontam pela altura do som, ou para que Deus ouça nosso 
clamor? Acho que não, pois já presenciei pessoas se retirando 
do templo devido ao exagero do som, digo exagero mesmo, em 
certas frequências e dependendo da voz do pastor, chega a 
mais de 110 decibéis. Dói no cérebro. O que está errado? 
[Beltrano de Tal] 
 
[Resposta do Fulano] - Quando alguns pastores ou [líderes da 
igreja] criticam a Teologia, a escola dominical das igrejas 
tradicionais ou certas formas de cultura, na realidade estão se 
referindo a ensinamentos estéreis e a conhecimentos 
puramente racionais que não só esfriam a fé, mas a reduzem ou 
a substituem. 
Infelizmente, o protestantismo clássico brasileiro tem entrado 
nessa armadilha e seus pastores, intelectualizados ou racionais 
além da conta, negam os princípios básicos da fé cristã, de 
acordo com a Palavra de Deus. É isso o que se quer condenar, 
embora, reconheço, nem sempre nossos líderes sejam felizes ao 
explicar isso às pessoas. 
Quanto às escolas dominicais, embora tenham lá o seu valor, as 
próprias igrejas que as mantém, são unânimes em reconhecer a 
sua pouca eficácia. Elas são, geralmente, muito repetitivas e, 
costumeiramente, não valorizam a experiência pessoal e a 
prática do encontro com Deus. A [igreja], até agora, tem 
preferido uma boa reunião de busca do Espírito Santo à criação 
de grupos de discussão de temas que nem sempre são bíblicos, 
e somam muito pouco à experiência cristã. Pode ser que um dia 
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mudemos de opinião, mas por enquanto, é assim que pensa a 
liderança da igreja. 
Quanto ao mais, acredito que você esteja correto. Muitas vezes 
alguns de nossos pastores não observam coisas aparentemente 
simples e que poderiam ser corrigidas, prejudicando o seu 
próprio trabalho. Na medida do possível tentemos orientá-los e, 
no mínimo, oremos por eles. 
Deus abençoe sua vida abundantemente. 

 
Este membro, que chamamos Beltrano de Tal, está na igreja errada. Ele tem 

tudo para ser um grande líder religioso se encontrar a sua verdadeira 
denominação, pois para a [igreja] citada acima, falta ensinar, pregar e dar ênfase 
para versículos como estes: 

 

 João 8:31-32 
 Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na 

minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos; e conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará. 

 

 Mateus 22:29 
 Jesus, porém, lhes respondeu: Errais, não compreendendo as 

Escrituras nem o poder de Deus; 
 

 Oséias 4:6 
 O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. 

Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que 
não sejas sacerdote diante de mim; visto que te esqueceste da lei do 
teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. 

 
Estes versículos deveriam ser prioritários em pregações e ensino. Estamos 

falando de salvação. Salvação é o que Jesus veio pregar na Terra. E como 
estamos na dispensação da graça, Jesus veio nos dar de graça esta Salvação. 
Bênçãos, prosperidade, saúde, vitória são consequências da salvação. Mas hoje 
parece que redimensionamos as prioridades. Estamos pregando as 
consequências e esquecendo do principal. 

 
Temos falhado em mostrar às pessoas que elas terão bênçãos sendo bênção 

para outros. Nós teremos tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de nós. 
Estamos preocupados com o TER e esquecemos do SER. Se estivéssemos 
preocupados com o SER, seríamos assíduos na EBD, pois é nela que 
SEREMOS melhores, SEREMOS mais conhecedores da Palavra de Deus e da 
Vontade de Deus para nossas vidas.  

É nela que aprenderíamos a melhor maneira de orar, e pedir as bênçãos a 
Deus.  
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É nela que buscaríamos e praticaríamos melhores dons, e conheceríamos 
a nós e a nossos irmãos em Cristo.  

É nela que teremos Conhecimento.  
É só através dela que compreendemos o Poder de Deus.  
É só através dela que podemos permanecer em Cristo.  
É só através dela que teremos libertação. 
É só através dela que aplicaremos em nossas vidas o que João, Mateus, 

Oséias e Nosso Senhor Jesus Cristo nos alertam com relação ao 
ensino. 

 
Hoje pregamos ao contrário. Pregamos assim: 

Venha e receba a bênção poderosa. 
Venha que você será curado. 
Venha que a prosperidade bate à sua porta. 

Mas o certo é: 
Venha e aprenda como ganhar o Reino de Deus, primeiramente. 
Venha e aprenda como ser salvo. 
Conquiste sua Salvação, aprendendo na Palavra de Deus os passos para isto. 

Só então, automaticamente e de reboque, virá a bênção, a cura, a 
prosperidade, a libertação. 

 
Estamos dando de graça, de forma mastigada, sem esforço, o modo de 

conseguir as bênçãos. Pregamos sobre Moisés, Jesus, José, Paulo, mostrando 
seus exemplos, o que foram, o que fizeram, o que conseguiram. As pessoas 
acomodam-se então, não buscando mais alimento espiritual por si próprias. 
Esperam que em outras pregações lhes falem dos grandes exemplos, das 
formas de obter as coisas, massageando-lhes o ego. Com isto, as pessoas não 
estão se esforçando para conseguir o que elas necessitam por si mesmas. O 
aprendizado desta forma, somente falado e decorado (e não vivenciado), é 
esquecido. Este é um dos motivos que tantas pessoas passam por nossas 
igrejas e não ficam.  

 
Estamos lhes dando tudo sem esforço, e numa ordem trocada: Primeiro as 

bênçãos, depois o ensinamento da Palavra (o real motivo das bênçãos). 
 
Quando os pastores interrompem o somente dar bênçãos, com a finalidade 

de fazer seus membros subirem alguns degraus e ministrar assuntos como:  
batismo com Espírito Santo, ensino da Palavra, discipulado, oração, 

busca de poder e busca de dons...,  
as pessoas então saem das igrejas e buscam outras igrejas ou comunidades 

que ainda mantém o ciclo de dar (bênçãos, prosperidade, cura...). Mas lá 
também se precisa parar e iniciar a subida dos degraus, sob pena de se ter 
somente pedintes da fé, mendigos da bênção, ouvintes e não praticantes da 
Palavra. Aí as pessoas voltam à igreja original. Se não voltam, vão a outras 
igrejas e a busca se eterniza, sem resultados. Entram de igreja em igreja 
tentando receber a injeção da bênção, viciadas em TER, esquecidas de SER. 



26      Coleção A Bíblia da Reino 

 
Um sábio chinês disse certa vez que é mais interessante se ensinar a pescar 

que se dar o peixe. Ensinando-se a pescar, o aluno poderá pescar sempre que 
quiser ou der fome. Enquanto se não ensinar, o suposto aluno procurará sempre 
seus mestres da pesca (ou da fé), esperando algum peixe para ser doado. O 
suposto aluno sempre estará dependente de alguém para pescar.  

 
Devemos aprender a ganharmos a salvação. Devemos aprender o modo de 

não perder a salvação. E nunca mais se esquecer disto. 
 
É este o exemplo que Jesus nos mostra: Salvação e Ensino (para manter 

esta Salvação) são a chave. E de graça. 
 

7.2. Exemplo de Uma Mulher 
Em 1918, Aimee Semple McPherson, quando ainda não tinha fundado a 

Igreja do Evangelho Quadrangular, iniciou uma nova fase no seu ministério. Ela 
fez sua primeira viagem transcontinental, da orla do Atlântico até a cidade de Los 
Angeles, atravessando o continente norte-americano com o seu carro, pintado 
com letras douradas com os seguintes dizeres:  

"Carro do Evangelho - Jesus Voltará, prepare-se!"  
 
Acompanhada pelo casal de filhos, sua mãe e uma secretária, irmã 

McPherson corajosamente pegou a direção do carro e enfrentou chuva, neve, 
tornados, tempestades terríveis, lama e montanhas na sua viagem de 6.400 km, 
em que pregava e distribuía milhares de folhetos. 

 
Depois de 1923, quando fez o Angels Temple nos Estados Unidos da 

América, a prioridade de Aimee foi as missões, tanto que na década de 40, o 
Brasil fez parte da escala dos missionários da Igreja Quadrangular. Hoje são 
mais de 2.500.000 membros e 15.426 igrejas no Brasil (2010), um número mais 
de 7 vezes maior que a atual igreja original americana. 

 
Hoje a Quadrangular já está em 140 países, graças à ideologia missionária de 

Aimee e de alguns líderes Quadrangulares. 
 
Este é o verdadeiro Espírito missionário que os cristãos e líderes evangélicos 

deveriam ter, o Espírito do apóstolo Paulo, o próprio Espírito Santo de Jesus. 
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8. Novas Formas de Culto 

A Igreja Evangélica atual está doente. Somente quem não conhece a Bíblia e 
a história da igreja primitiva não enxerga isto. Podemos resumir os problemas 
apresentados até aqui: 

1. Canonização da igreja física em detrimento à igreja humana. 
 
2. Valorização das 99 reunidas e não priorização da busca da perdida. 
 
3. Criação do Sindicato dos Pastores, do Conselho Regional dos Pastores, 

provando que a profissão e salário de pastor é mais importante que a vocação e 
a unção para a atividade. 

 
4. O dono da Igreja é Jesus e não o pastor ou a família do pastor. 
 
5. A sucessão em boa parte das igrejas evangélicas é vitalícia e hereditária. 
 
6. Uma igreja evangélica não tem um tamanho máximo e está muito pouco 

preocupada com qualidade do ensino, da pregação e do atendimento. 
 
7. Boa parte dos líderes evangélicos medem os esforços pastorais pela 

grandiosidade de uma igreja e por sua arrecadação. 
 
8. Temos estado preocupados muito mais com o louvor, o show e a pregação do 

que com o ensino/discipulado, o alimento e o crescimento espiritual dos 
membros. Estamos empenhados em encher templos e não em manter a 
integridade da ordem de Cristo em Mateus 28:19-20 (Ide, fazei discípulos, 
ensinando...). 

 
9. A Igreja Evangélica Atual acha que a Escola Bíblica e Discipulado é um 

modismo que apareceu na década de 60 e 70, e que já está ultrapassado, 
quando na realidade é a receita para a evangelização mundial. 

 
10. O não interesse e a despreocupação em buscar novas formas de culto a Deus, 

poderá fazer com que Deus busque outro povo para ser o Seu povo. 
 
 
Como podemos descrever os problemas da Igreja Evangélica atual sem 

mostrar soluções. Como podemos falar de novas formas de culto sem 
exemplificá-las. Eis algumas delas: 
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8.1. Barcos 
8.1.1. Navegantes do Senhor 

 
 

A missionária Josepha Irene Brocardo, da Igreja do Evangelho Quadrangular, 
recebeu de Navegantes (SC), um barco de 12 metros, como doação, para atuar 
com missões e Ação Social na Região Amazônica, no Acre, até a divisa com o 
Peru (Santa Rosa). 

 

Dia 15 de agosto de 1999, ocorreu a inauguração do Barco "Navegantes do 
Senhor - Missão Quadrangular". 
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8.1.2. Luz na Amazônia 
 

 
 

 
 

O "Luz na Amazônia" é um projeto de alcance espiritual e 
social, cujo objetivo é levar esperança e mais qualidade de vida 
a cerca de 700 mil famílias da Amazônia. 

 
Trata-se de uma iniciativa missionária da Sociedade Bíblica 

do Brasil, entidade sem fins lucrativos que atua na tradução, 
produção e distribuição da Bíblia. 

 
O trabalho é realizado com o auxílio de uma lancha-hospital, 

o "Luz na Amazônia II". 
 

 

 
 

Luz da Amazônia II - O barco é equipado com enfermaria farmácia, 
laboratório de análises clínicas e consultório dentário. 
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8.2. Gueto 
8.2.1. A Igreja Tem que Sair de seu Gueto6 

Fábio Ramos de Carvalho, 33 anos, casado 
com Tânia, ele tem dois filhos: Judá, de 10 anos, 
e Natan, 8. É um pastor com um ministério, no 
mínimo, diferente, e capaz de causar muita 
polêmica. Nascido em Niterói (RJ), mas com alma 
mineira, ele está há sete anos sem cortar o 
cabelo, tem sete tatuagens espalhadas pelos 
braços e usa um brinco em cada orelha. Fábio 
Ramos de Carvalho é uma espécie de enviado 
especial às tribos urbanas, onde, escondidos em 
garagens sujas, entre muito rock pesado, muita 
doideira, drogas, rebeldia, roupas pretas (e 
rasgadas) e até satanismo escancarado, os 
jovens rangem os dentes ao ouvir falar em 
cristianismo. É o fundador da Igreja Caverna de 
Adulão, em Belo Horizonte (MG) - tema de matéria 
na VINDE de maio de 1998.  

 

No início de meu ministério, passei a 
frequentar os points dessa moçada. Eu 
ficava o tempo todo com eles e ia a 
quase todos os concertos possíveis. Os 

lugares barra-pesada, as garagens bem podronas, onde rolava 
o som pesado. Ia sempre com camisas pretas, ao estilo deles, 
só que com mensagens cristãs. O pessoal chegava perto e se 
chocava com nosso discurso e nossa postura de não beber, nem 
fumar, nem fazer nada do que eles faziam. E começavam a se 
ligar quando viam camisas com versículos bíblicos, com nomes 
de bandas cristãs. Ao saber que eu era crente, a reação era 
tipo: "O que você está fazendo aqui, cara? O seu lugar é lá 
dentro de sua igrejinha." Ou se interessavam: "Você é cristão, 
mas que papo é esse, por que você tá aqui?" Eu pregava pros 
caras, orava com eles no meio da rua mesmo, nos locais de 
show. 

 

Infelizmente, a Igreja acaba sendo reacionária e repressora 
deste tipo de atitudes. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Não vejo 
cristianismo com uma moldura específica. É uma forma de vida 
que se encaixa em qualquer cultura. No meu ponto de vista, 

 
6 Revista Vinde, Fevereiro/1999 (pg 10 em diante). 
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quando se evangeliza índios, por exemplo, não há por que levar 
também uma cultura urbana para eles. O índio não tem que 
perder sua identidade como índio. 

 

Durante minha permanência em Londres, fui a templos sikhs, 
seguidores do guru Nanaka, que para eles é o messias, e 
tivemos bastante contato com hindus, que têm milhares de 
deuses. Esta salada religiosa está proliferando muito na 
Inglaterra. A Marcha para Jesus este ano (1998), em Londres, 
foi boa, mas tímida, tanto em número quanto nos efeitos. Sem 
louvor, sem oração pela cidade, sem contagiar ninguém. E no 
mesmo mês houve a marcha para Alá, o Rali pra Alá. 
Compareceram ali nada menos que 3 milhões de pessoas nas 
ruas, no centro de Londres. Para definir claramente o que é a 
Inglaterra e grande parte de Europa hoje: é um campo 
missionário. O povo de lá está indiferente ao Evangelho. O 
Cristianismo não tem expressão nenhuma. Precisamos sair de 
nosso gueto e alcançar a todos. 

 

Mas existe um segredo para que este tipo de trabalho funcione. 
Não se pode fantasiar, ser o que não é, ser desonesto. Deu 
certo comigo porque eu já me vestia assim e agia assim. Outra 
coisa é que não podemos complicar o Evangelho. Devemos 
viver a Palavra de Deus sem estrelismo. Oração e base na 
Bíblia. Viver de acordo como os ensinamentos bíblicos. 

 

8.2.2. Com Cristo na Garupa7 
De mochilão em viagem com 
uma possante Harley 
Davidson. É assim que tem 
vivido o professor Leon 
Rose, 43 anos e milhares de 
quilômetros de estrada, 
autêntico biker de Cristo. 
Com cabelos compridos, 
roupas pretas e diversas 
tatuagens nos braços, Leon 

é capaz de passar despercebido num encontro reunindo 
centenas de motoqueiros, como os que costuma frequentar 
para levar a Palavra de Deus. A diferença, afirma, está no 
coração. "Jesus é a motivação da minha vida. Meu maior prazer 
não está na estrada, mas em cumprir Sua vontade". 

 
7 Revista Vinde, Fevereiro/1999 (pg 36 em diante). 
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Leon integra um grupo de motociclistas crentes chamado 
Messengers, de Dallas, Texas (EUA), onde viveu por mais de 20 
anos. Nascido em Petrópolis (RJ), ele é filho de um refugiado 
lituano e de uma imigrante alemã. Talvez venha daí o sangue 
meio nômade. "Quando tinha 21 anos, fui tentar a sorte nos 
EUA. Fui me virando, sem compromissos ou preocupações", 
lembra. 
Sozinho e com dinheiro no bolso. Leon começou a se envolver 
com farras e bebedeiras. Até que, um dia, teve um estalo e 
abandonou tudo. "Percebi que aquele estilo de vida não me 
levaria a nada. Foi um toque de Deus, embora eu ainda não 
tivesse noção disto." 
De volta ao Brasil no ano de 1998, Leon está radicado em São 
Paulo, onde dá aulas de inglês para se manter. Veio como 
missionário, com apoio dos Messengers, para ganhar almas 
entre os bikers brasileiros.  

 
 

8.3. Internet 
8.3.1. Década de 20  
A Igreja Evangélica Brasileira, assim como a mundial, cometeu um erro 

histórico ao deixar de usar o rádio como veículo de evangelismo e edificação de 
massa. Por 50 anos impediu-se de se usar o rádio pelos evangelizadores por se 
achar que ele é um meio utilizado pelo diabo, ou até que era o próprio diabo. Isto 
tudo por não o entender muito bem.   

   

8.3.2. Década de 70  
Quem já era evangélico nos alarmistas anos 70 vai se lembrar de que o 

grande assunto na época era o "fim dos tempos". Um dos bons motivos para se 
acreditar que este mundo tinha poucos dias pela frente era o grande 
desenvolvimento tecnológico, em especial na área de informática.    

A própria Bíblia dá margem para esses temores escatológicos. O livro de 
Daniel, que já no Antigo Testamento profetiza que "a ciência se multiplicará", por 
exemplo, é uma das passagens lembradas por quem pregava que chips e bytes 
prenunciavam alguma hecatombe mundial.   

   

8.3.3. Hoje - ano 2022  
Cinco décadas depois, o mundo – embora um tanto mais poluído e confuso – 

continua girando, e vive uma revolução tão importante quanto a invenção da 
imprensa por Gutenberg.   

Hoje já não é o rádio o principal meio de propagação do evangelho, nem a 
televisão, mas a internet assume a liderança. Muitos pastores ainda sentem 
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certas reservas quanto ao evangelismo pela televisão. Mas é inevitável o seu uso 
cada vez mais generalizado principalmente da internet. 

 

Sem contar os demais dispositivos, pois celulares, ipad, ipod... hoje também 
acessam internet. Só no Brasil são mais celulares que habitantes. 

Você pode acessar a maioria destes computadores e dispositivos e conhecer 
as informações que eles estão disponibilizando. 

Pode-se encontrar de tudo: Bíblias on-line, sites (páginas) com espaços 
dedicados a pedidos de oração, informações sobre igrejas e denominações, 
estudos bíblicos, debates sobre bíblia e religião e muito mais.    

   

Mais de 5 bilhões de pessoas utilizam a internet, apontou um levantamento da 
empresa de consultoria DataReportal. Essa impressionante marca destaca que cerca de 
63% da população mundial está conectada de alguma forma à rede mundial de 
computadores. 

 

Dos 7,9 bilhões de humanos que povoam a Terra, 5,3 bilhões são donos de 
smartphones, revelou a pesquisa. Do mesmo todo, 4,6 bilhões são usuários ativos de 
redes sociais, o que representa 58,7% da população mundial. 8 

 
Veja dados aqui do Brasil: 

A internet foi acessada por 81% da população brasileira em 2021, segundo a 
pesquisa TIC Domicílios. O levantamento é feito anualmente pelo Centro Regional de 
Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) e constatou 
que: 9 

 1/3 dos mais pobres não tem acesso à internet; 
 Acesso à internet na zona rural passou de 53% (antes da pandemia) para 

73% em 2021; 
 50% dos brasileiros acessam a internet pela TV, que superou o 

computador como segundo meio de acesso, atrás do celular; 
 Faixa etária mais conectada é a de pessoas entre 16 e 24 anos; 
 Regiões Sul, Norte e Centro-Oeste têm os maiores índices de uso de 

internet no Brasil; 
 46% dos usuários compraram produtos e serviços pela internet; 
 70% dos usuários recorreram à internet para buscar informações ou 

serviços públicos. 
 

A pesquisa foi produzida pelo Cetic.br a partir de entrevistas feitas em 23.950 
domicílios entre outubro de 2021 e março de 2022. A TIC Domicílios considerou dados 
de 21.011 dessas entrevistas (o restante foi destinado para uma pesquisa do Cetic.br 
sobre uso de internet por crianças e adolescentes). 

Segundo Storino, diferenças em relação a 2020 podem ser atribuídas tanto para a 
pandemia quanto às mudanças na metodologia. Por isso, ele diz que "não é possível 
afirmar com segurança que houve queda na proporção de domicílios com conexão à 
internet ou na proporção de usuários de internet entre 2020 e 2021". 

 

 
8 https://canaltech.com.br/internet/mais-de-5-bilhoes-de-pessoas-tem-acesso-a-internet-214836/  
9 https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/06/21/81percent-da-populacao-brasileira-acessou-a-
internet-em-2021-diz-pesquisa.ghtml  
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Segundo a TIC Domicílios, 46% dos usuários de internet no Brasil compraram 
produtos e serviços pela internet em 2021. Em 2019, o índice havia sido de 39%. 

O percentual de consumidores pela internet em 2021 representou 68,3 milhões de 
pessoas, de acordo com o levantamento. 

Houve um aumento de 15,7 milhões de consumidores pela internet entre 2019 e 
2021, sendo 13,8 milhões da classe C. 

A pesquisa revela ainda que 70% dos usuários recorreram à internet para buscar 
informações ou serviços públicos em 2021. O índice representa 93,4 milhões de pessoas. 
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8.3.4. Para que Internet e Religião  
Por que criarmos uma igreja virtual? 
Muitas pessoas não têm acesso a uma igreja. Por vários motivos:   

- Não tem uma igreja evangélica na cidade ou bairro onde vivem  
- Têm problemas de locomoção: há perigo no sair à noite, tem deficiência de 

locomoção, quando chove as pontes são inacessíveis, sem recursos 
financeiros...   

- Trabalham em hora de culto   
- Têm problemas com o pessoal da igreja aonde iam   
- São tímidas, medrosas ou têm alguma síndrome (como a do pânico)   
- Não podem deixar a casa sozinha, pois senão limpam... 

Seja lá qual for o problema, existem muitas pessoas que não saem de casa, 
principalmente à noite.  

Para estas pessoas é que está sendo criada a Igreja Virtual.  
Uma igreja virtual, ou uma igreja na Internet, é um endereço fixo na Internet, 

por exemplo: http://www.nbz.com.br/igrejasvirtual.  
 
Neste local você pode encontrar desde pregações escritas, faladas ou em 

vídeo, até estudos, bíblias, testemunhos e um local para você pedir conselhos e 
orações de pastores.  
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8.3.5. Conversão on-line  
Foi assim que se converteu o internauta José Luiz Junior, de apenas 18 anos. 

Ele encontrou na Internet um cristão sólido, que poderia ser um pastor. 
"Eu era um católico com ideias espíritas. Sonhei que antes de cair num 

precipício eu encontrava uma Bíblia. Depois disso, comecei a me interessar pela 
Palavra, mas sem entender muito. Na minha visão, os evangélicos eram uns 
chatos", conta José Luiz em um chat (lugar de bate-papo na Internet).   

"Até que encontrei um deles no canal #100% Jesus no brasIRC. Conversei 
várias vezes com esse cristão. Ele me explicou a Bíblia e me mostrou que Jesus 
Cristo morreu pelos meus pecados, para me dar a salvação, e eu só tinha que 
aceitá-lo. Não volto mais atrás: sou de Jesus", testemunha.   

Seu passo seguinte foi participar de listas de discussão evangélicas, onde 
assuntos teológicos são debatidos através do correio eletrônico. José Luiz 
abandonou os sites pornôs e passou a gastar três horas diárias lendo artigos 
cristãos e estudos bíblicos pela rede.   

"Quando percebi, já era um crente", relata.    
Por mais de um ano, ele frequentou apenas a igreja virtual, comungando com 

os irmãos internautas.   
 "Antes me envergonhava, não conseguia assumir a fé", reconhece.   
Passado o medo, ainda demorou a procurar uma igreja real. Vasculhou várias 

páginas de igrejas evangélicas antes de se decidir a frequentar um igreja real.   
   

8.3.6. Não Troque Esta por Aquela  
A Igreja virtual não veio para tomar o lugar da igreja real, mas sim para somar 

mais um meio, mais uma oportunidade.  
Mesmo você que frequenta a igreja real, pode ter perdido um culto no 

domingo por algum motivo sério, e gostaria de saber o que foi tratado lá. 
Acessando a igreja virtual, você “puxa” a pregação e é abençoado da mesma 
maneira.  

 
Mas a presença do Espírito Santo é mais intensa na igreja física do na 

igreja virtual? 
Isto depende de você. Não adianta você ir à igreja real (física) e ficar mais 

interessado na vestimenta ou atitude de um ou de outra, não prestando atenção 
no que se diz lá na frente. Está lá fisicamente, mas está em outra parte 
emocional e espiritualmente falando. 

Não adianta você ir a uma igreja física para falar mal dos outros ou para 
mostrar seu carro novo, ou para expor seu sucesso ou novo cargo na igreja. 
Deus não vê como as pessoas vêem - Deus enxerga o coração. 

Pode ser que você esteja agradando mais a Deus se frequentar uma igreja 
virtual do que uma igreja física. Pois não poderá mostrar status, poder ou 
riqueza. Perante a Internet todos somos iguais, como somos perante Deus. Atrás 
de um chat, email ou conversa eletrônica não vemos nem sabemos se a pessoa 
usa Armani, perfumes Yves Saint Laurent ou se tem uma Ferrari.  



Repensando a Igreja Evangélica       37 

  

8.3.7. O Projeto  

 
 
O que tem a igreja virtual Evangélica: 

1. Testemunhos de curas e milagres (com fotos, antes e depois) 
2. Correio Eletrônico (Conversa, conselhos, resolução de problemas, 

oração...)   
3. Bíblia On-line (inclusive para estudo) 
4. Estudos Bíblicos   
5. Escola Dominical (você estuda, responde às questões, e se tiver média, 

recebe a próxima lição)   
6. Pregações (escritas, faladas, em vídeo)   
7. Lista de Presença    
8. Lista de igrejas que professam nossa fé em todo o Brasil para que ele 

possa se batizar.   
9. Letras de músicas e músicas cifradas para que ele possa utilizá-las   
10. Músicas (hinos) para que o participante possa ouvir e louvar ao Senhor   
11. Possibilidade de entrar e fazer parte da Rede de Amigos da Igreja Virtual 

Evangélica   
12. Descoberta dos dons e Curso de Teologia Ministerial   
13. Agenda e Programação de Eventos (Brasil, Estados, Cidades)   
 
E muito mais... 

  
Você já pode “frequentar” uma igreja como está no endereço: 
http://www.nbz.com.br/igrejavirtual  e   www.abiblia.net.br  
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8.4. Serviço Social 
Se não houver ajuda aos necessitados, se não houver obras, não é 

Cristianismo. A fé sem obras é morta (Tg 2:17). Isto por si só já seria justificativa 
suficiente, mas vou dar mais argumentos: 

. Ajuda às viúvas e órfãos (Ex 22:22, Dt 24:17, Sl 10:14, Sl 10:18, Sl 146:9, Os 
14:3, Zc 7:10, I Tm 5:16, Tg 1:27). 

. Ajuda aos pobres (Dt 15:7-11, Gl 2:10, At 11:29-30, At 24:17, I Co 16:1-3, 2 Co 
8:1-15). 

. Ajudar os oprimidos e necessitados (I Jo 3:17, I Jo 4:20-21). 
 

Atos 4:34-35: Pois não havia entre eles necessitado algum; 
porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, 
traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos 
apóstolos.  

E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. 
 
Este versículo resume o amor cristão dos tempos primitivos. Quem dera que 

tivéssemos este amor nos dias atuais. 
 

8.4.1. Conceito 
Serviço Social não é só assistência social. Talvez não consigamos um termo 

adequado que tenha aceitação unânime na comunidade cristã. Muitos falam em 
dever cristão e outros em mandato Cultural (respectivamente Donald Mcgravan e 
Artur Glasser, deões da Escola de Missões do Seminário Teológico Fuller, 
Califórnia - USA).  

Indiferentemente à guerra de termos, os genuínos cristãos têm que 
administrar tudo o que Deus deixou em nossas mãos neste aspecto social e 
cultural: família, integridade cultural, libertação do oprimido e manutenção da 
paz. Todos temos uma parte a cumprir. 

Se você e eu nos chamamos de Filhos do Rei, temos que obedecer ao 
mandato cultural.  

Quando argumento que o mandato evangelístico tem prioridade 
sobre o mandato cultural, não significa que tenho intenções de 
descuidar deste último.10 
Se não nos desenvolvemos e não nos ocupamos com o mandato 
evangelístico, não podemos ser a luz deste mundo. Sem nos 
desenvolvermos e nos ocuparmos com o mandato cultural, não 
seremos o sal da terra.11 

 
10 C. Peter Wagner, Church Growth and The Whole Gospel. São Francisco, Harper & Row. 1981, p. 
87. 
11 Dr. Juan Carlos Miranda. Manual de Crescimento da Igreja. Edições Vida Nova. São Paulo. 1989, 
p. 158. 
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12Serviço Social é muito mais do que providenciar comida ao 
necessitado e agasalho ao que tem frio. Há tempo de fome, 
quando se deve providenciar alimentos. Terremotos e outros 
fenômenos naturais requerem a ação da Igreja. Quando surgem 
epidemias, a Igreja pode prover medicamentos e cuidados 
médicos. Muito do evangelho conhecido hoje na América Latina 
e a implantação de muitas igrejas têm ocorrido através de 
escolas, orfanatos e postos de saúde que foram abertos em 
nossos países. 

 

Muitas das organizações sociais religiosas trabalham com duas 
metas: 
1. A primeira, é a de "auxílio de emergência" aos povos e 
indivíduos, quando os males já aconteceram. 
2. A segunda, é ajudar o desenvolvimento, onde, por meio do 
ensino e prática, pode-se preparar pessoas desta ou daquela 
região para que saibam como ter melhores colheitas, água de 
qualidade, alimento etc. 
Como tais, estas organizações são muito produtivas ainda que 
às vezes sejam mal interpretadas. 

 

A maioria dos crentes está envolvida no serviço social de uma 
forma ou de outra. Em nossa igreja, há irmãos que, sem fazer 
alarde ou muitas perguntas, são vistos chegando aos cultos com 
uma cesta de alimentos ou roupas. Ao terminar o culto, outra 
pessoa sai com a mesma cesta. Trata-se de alguém que soube 
de algum necessitado e supriu-lhe as necessidades. Às vezes, 
alguns chegam e me dizem: "Pastor, o que o senhor acha se 
alguns de nós, ou da tesouraria da igreja, ajudássemos fulano 
ou ciclano?". Sem convocar uma sessão plenária ou esperar 
semanas para resolver, a comissão responsável se reúne e 
decide. Não sei de nenhum caso legítimo que se tenha negado 
ajuda. 
Ainda podemos encontrar situações em que o mandato cultural 
terá prioridade sobre o evangelístico. O Dr. McGravan considera 
isto e ensina: "...em algumas circunstâncias e sem dúvida, por 
tempo limitado, algum aspecto de ordem social, poderá 
cristianizar-se e será necessário dar prioridade a este aspecto 
do que à evangelização". Um exemplo clássico é do Bom 
Samaritano. Ali, a prioridade era auxiliar o necessitado e curar 

 
12 Dr. Juan Carlos Miranda. Manual de Crescimento da Igreja. Edições Vida Nova. São Paulo. 1989, 
pp. 159 em diante. 
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suas feridas. As condições deste homem não pareciam muito 
favoráveis para que se lhe apresentasse uma mensagem 
evangelística. Wagner diz: "Se um edifício estiver se 
incendiando, não será apropriado fazer uma reunião ao ar livre. 
O mais importante será ajudar a apagar o fogo e atender às 
vítimas"13. Nossa própria lógica nos ajudará a tomarmos 
resoluções nesses casos. 

 
Acredito que este é o caso para muitas regiões amazônicas, em alguns 

lugares do Nordeste, no vale do Jequitinhonha e no vale do Ribeira (SP e PR). O 
serviço social passa muitas vezes a ser prioritário. 

 
Deixem-me repetir o que disse antes: quanto maior formos em 
número, maior será a nossa eficácia. O impacto será maior. 
Quanto maior o número de membros de uma igreja, haverá 
mais pessoas para realizar o trabalho. Além disso em uma 
igreja "suficientemente grande", haverá quem tenha dons 
específicos para o serviço social. Isto permitirá também que, 
embora alguns estejam ocupados no aspecto do Mandato 
Evangelístico, outros poderão desenvolver e usar seus dons 
espirituais no cumprimento do Mandato Cultural. 
Eis alguns projetos que podem fazer parte do Serviço Social: 

1. Classe de português, alfabetização de adultos ou línguas 
(inglês, espanhol...) 
2. Fundo de emergência. 
3. Banco de alimentos e roupas para pessoas necessitadas 
ou recém-chegadas ao país ou cidade. 
4. Programa de ajuda a alcoólatras, drogados etc. 
5. Programa de instrução para a família (reunidas e 
separadas). 
6. Conferências sobre os temas: Retardados Mentais, surdo-
mudo, AIDS, saúde e higiene mental. 
7. Escritório de aconselhamento matrimonial (pré e pós). 
8. Cestas de alimentos, brinquedos... para dias especiais 
como Natal, Ano Novo, Dia das Crianças etc. 
9. Aulas de instrumentos musicais. 
10. Atividades sociais e esportivas para a juventude. 
11. Cursos de Informática. 
12. Cursos Profissionalizantes para Mães e Donas de Casa.  
13. Cursos de Educação Sexual para Meninos e Meninas.  

 
13 C. Peter Wagner, Church Growth and The Whole Gospel. São Francisco, Harper & Row. 1981, p. 
111. 
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14. Assistência Dentária e Ambulatorial. 
 
Quanto mais nossa igreja cresce, seja em número ou espiritual-
mente, cremos que tanto mais fácil será alcançarmos a 
realização destes programas, e a congregação estará 
estruturada para um maior esforço e resultado. Cremos que os 
programas de serviço social nos ajudarão a crescer, além de 
satisfazer às necessidades humanas. J. Edwin Orr disse: "O 
derramamento do Espírito Santo, ao avivar as igrejas e 
despertar as massas, promove não somente a evangelização e 
o ensino da Palavra, como também acelera a ação social."14  
Isto pode se tomar um círculo construtivo. 

 

8.5. Culto na Empresa ou no Lar 
Como Deus não está acondicionado nas 4 paredes de nenhum templo, igreja 

ou denominação, podemos prestar-Lhe culto em qualquer lugar, como por 
exemplo em casa ou no trabalho. 

Se for um culto no trabalho, o patrão cristão deve fazer pelo menos 1 culto 
semanal na empresa com seus funcionários. Se alguns deles não forem cristãos, 
já estará evangelizando, além de os abençoar. Este culto semanal não retira a 
necessidade de orar no início do expediente, todos os dias. 

Não esqueça que o culto nos lares e lugares de trabalho foi utilizado em 
demasia nos tempos primitivos, quando a igreja foi perseguida. Mesmo 
perseguida e massacrada tinha uma unção especial, e o motivo era 
principalmente a comunhão entre os irmãos e com Deus. 

 

8.5.1. Grupo Familiar e G12 
Neste ponto quero abrir um parênteses, apresentar alguns conceitos, e abrir 

caminho para o aprofundamento do assunto que será feito no livro 37 - Igreja 
Quântica. 

 

Vimos até aqui, que: 
- o pastor deve ser o bom pastor, 
- a igreja deve ser pequena para este pastor conhecer as igrejas pelo nome, 
- precisamos dar atendimento de qualidade, 
- precisamos muitas vezes buscar as pessoas em seus guetos, 
- precisamos de muito estudo da Palavra de Deus, discipulado... 
- precisamos de culto na empresa, no trabalho, em casa... 
- precisamos usar a internet 
- precisamos de Serviço Social 
- precisamos de lideres capacitados.... 

 
14 J. Edwin Orr, "Revival and Social Change", (Fides et Historia 6, No 2 primavera 1974). pp. 1-12. 



42      Coleção A Bíblia da Reino 

 
O atendimento personalizado numa grande igreja praticamente não existe. 
Mas podemos ter grandes igrejas, desde que tenhamos mais líderes e estes 

líderes espalhados em grupos familiares, seja no modelo dos 12 ou outro. 
No livro da Igreja Quântica iremos abordar mais este tema. 
 

8.6. Grupos e Clubes Homogêneos 
Muitas pessoas não conhecem o Princípio das Unidades Homogêneas. E 

muitas quando conhecem, às vezes parcialmente, criticam ou ignoram. Portanto 
vamos tratar de um assunto polêmico. 

Gostaria de ter mais tempo para argumentar a favor das Unidades 
Homogêneas, mas não é o assunto nem mesmo secundário deste livro. Todavia 
não posso deixar de resumir o tema: 

 

8.6.1. Definindo Unidades Homogêneas 
15Como foi o Dr. Donald McGravan quem iniciou e divulgou o 
uso do princípio das unidades homogêneas nada melhor do que 
ir a seus escritos para tomar nossa definição: 
"As pessoas gostam de ser cristãs, sem ter que cruzar barreiras 
raciais, linguísticas ou socioeconômicas". E continua explicando. 
"Este princípio é uma verdade que não podemos negar. Os 
seres humanos constroem barreiras em volta de suas próprias 
sociedades. Ainda mais exatamente, podemos dizer que a forma 
em que cada sociedade vive e fala, veste-se e trabalha, é 
suficiente para fazê-la diferente de outras sociedades da raça 
humana. Trata-se de um mosaico em que cada peça tem valor 
em si mesma." 
 
Sobre a definição, O Dr. Pedro Wagner diz. "Uma década e meia 
de estudos e análises em diferentes culturas, e praticamente 
em todos os lugares do mundo, confirma que as igrejas com 
maior possibilidade de crescimento são as que se unem em um 
companheirismo comum àqueles que pertencem a uma unidade 
homogênea." 
 
Sem ir muito longe, podemos encontrar um grupo homogêneo 
que é o do Movimento de Crescimento da Igreja e outro 
composto por aqueles que não aceitam o Crescimento da 
Igreja. Uns crêem nas unidades homogêneas e outros não.  

 
15 Dr. Juan Carlos Miranda. Manual de Crescimento da Igreja. Edições Vida Nova. São Paulo. 1989, 
pp. 167-179. 
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Visto que poderemos apresentar o tema somente de maneira 
superficial neste livro, queremos sugerir que o leitor que deseja 
aprofundar seu conhecimento, e que pode ler em inglês, que 
consulte o livro do Dr. Donald McGavran, Ethnic Realities and 
the Church e também o livro do Dr. Pedro Wagner Our Kind 
of People. Este dois livros têm sido criticados, mas também 
muito elogiados. Por ambas as razões os recomendamos. 
 

8.6.2. Não é Racismo ou Segregação 
Algumas pessoas argumentam que o bíblico é que todos 
devemos "ser um" no Senhor, sem fazer distinções. O 
Movimento de Crescimento da Igreja não faz diferenças, não se 
trata de racismo, segregação, discriminação, nem coisa 
parecida. Uma vez que a pessoa tenha conhecido a Cristo como 
seu Salvador não deve sofrer preconceito, pois já o sofreu antes 
de se converter, e a maneira mais viável - se não for a única - 
de aceitar o Senhor será no seu meio-ambiente comum ou num 
lugar onde se sinta à vontade, no sentido geográfico, étnico, 
social, educativo, econômico... De vez em quando, encontramos 
alguma exceção, mas continua sendo exceção e não regra e, 
ainda que alguns procurem demonstrar o contrário, não o têm 
conseguido. 
 
"O princípio das unidades homogêneas não deve ser 
interpretado como propagador da maneira ideal de como os 
crentes devem relacionar-se uns com os outros, mas sim como 
a maneira pela qual os não convertidos chegam a ser 
seguidores de Jesus Cristo e membros responsáveis de Sua 
Igreja." 
 

8.6.3. Barreiras Sociais e Não Teológicas 
As barreiras para não seguir a Cristo, às vezes, são barreiras 
mais sociais do que teológicas. Precisamos analisar a situação 
de nossas igrejas e veremos que há grupos específicos que 
estamos alcançando. Alguns deles têm escutado nossa 
mensagem, outros não. Nossa pregação e nosso discipulado 
têm sido efetivos em certos grupos enquanto outros têm 
permanecido desinteressados. Por exemplo, os universitários, 
os cientistas... 
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Na Grande Comissão (Mt 28:19-20), também encontramos o 
mandato incluindo todas as nações. Não para mudá-las 
externamente, mas sim, internamente. Dizem as Escrituras 
"fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os etc.", isto não 
quer dizer que as Escrituras estão propondo que devemos fazer 
com que se pareçam conosco em nosso idioma, roupas, 
costumes etc. Será melhor reconhecermos as diferenças 
culturais e as aceitarmos. 
 
Como já mencionamos, alguns crêem ou pensam que o princípio 
das unidades homogêneas cria ou promove o racismo ou 
segregação. Longe estamos disso. Se as pessoas são ganhas 
dentro do grupo a que pertencem, o mais lógico é que seguirão 
ganhando pessoas que são como elas. Além de tudo, são suas 
amizades, seus companheiros de profissão. 
 
Muitas pessoas de classe alta se perdem mesmo depois de 
haver feito profissão de fé, porque não se sentem à vontade, e 
isto não é porque elas queiram estar com "os de sua classe", 
mas porque as congregações de outras classes homogêneas, 
praticamente fecham-lhes as portas e os olham como que 
dizendo: "Para que vêm para nosso meio? O que trarão nas 
mãos?" 
 
O preconceito nas igrejas parece ser do humilde para com o 
rico, do trabalhador simples para com o profissional e não o 
contrário como normalmente se supõe.  
 

8.6.4. Use Então Grupo de Pessoas 
É possível que algumas pessoas se sintam mais à vontade 
usando outra terminologia e, em vez de chamá-las de unidades 
homogêneas, chamam-nas "grupo de pessoas" e dão a seguinte 
definição: "Um grupo significativamente grande de indivíduos 
que sentem ter uma afinidade comum". 
 
"Afinidade" significa a existência de um potencial de igualdade, 
portanto, há algo que lhes atrai, visto que têm sentimentos em 
comum. E "suficientemente grande", indica que o grupo deverá 
sê-lo para poder encontrar sua identidade nele. 
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8.6.5. Conclusão 
Trata de ver o mundo como Deus o vê. Deus não só tem 
interesse pelas fronteiras políticas traçadas por homens, mas 
pelas relações de uns para com os outros. 
 
Entendendo que devemos alcançar grupos de pessoas, também 
muda a ênfase de enviar para alcançar. A igreja não existe para 
enviar missionários, mas para alcançar pessoas e fazer 
discípulos. 
 
Entendendo o Princípio de Unidades Homogêneas, permite-nos 
que a estratégia seja específica. Ao invés de procurar alcançar a 
todas as pessoas, sem conseguir, concentra-se em um grupo. 

 

8.6.6. Unidades Homogêneas na Prática 
Grupos de pessoas parecidas podem se unir e fazer cultos, palestras, louvor, 

viagens, vigílias, serviços especializados... 
Podemos chamar de forças-tarefas. No livro 37 - Igreja Quântica, veremos 

melhor este termo, e como ele atua. 
 
Eis alguns exemplos de Grupos: 

- Músicos 
- Jogadores de futebol 
- Crianças ou adolescentes de mesma idade e instrução 
- Empresários 
- Donas de Casa 
- Estudantes 
- Produtores Rurais 
- Ex-Viciados ou atuais viciados 
- Portadores de uma mesma doença 
- Funcionários de uma mesma empresa 
- Funcionários de determinado cargo/função ou setor. 

 
As pessoas destes grupos podem se reunir periodicamente para louvar a 

Deus e falar da Bíblia, de Jesus, da Igreja, além de assuntos pertinentes e 
comuns. 
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9. Conclusão 

Deus Pode Mudar o que Chamamos de Igreja 
 
Deus abandonou o judaísmo, que um dia foi seu porta-voz, e instituições 

históricas que começaram como um movimento e terminaram como mausoléus 
religiosos, ele não teria qualquer problema de incitar o surgimento de expressões 
de fé genuinamente cristãs, mas que não se chamem pelo nome Igreja. 

 
Do jeito que as coisas vão, se não houver uma virada, eu diria tão profunda 

ou até mais abrangente quanto a do século 16 com Calvino e Lutero, vamos 
assistir à transformação das práticas evangélicas em práticas medievais ditas 
religiosas, com perda do conteúdo: amor, felicidade, misericórdia, solidariedade e 
pureza diante de Deus, que são as marcas distintas e revolucionárias da Igreja. 

 
Ou criamos novas formas de culto, ou Deus poderá abandonar as expressões 

evangélicas atuais por alguma que realmente represente Sua vontade e 
mandamentos. 
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www.teologiapelainternet.com.br.

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. - Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

Atividades Profissionais - Resumo

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja
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