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O DNA MISSIONÁRIO  
DA IGREJA LUTERANA

Em uma palestra no Concordia Seminary, Saint Louis, em 
2016, o Rev. Michael Newmann fez uma afirmação que des-
pertou a curiosidade de todos os participantes do evento. A 
afirmação pode ser resumida nas seguintes palavras: “O DNA 
da Igreja Luterana do Sínodo de Missouri [LCMS] é plantar 
igrejas, é movimento do evangelho [para o mundo] e é au-
tossacrifício em favor do povo amado de Deus”. Essa fala 
resultou de longa pesquisa sobre a história das missões da 
LCMS e representa parte do argumento de um dos livros de 
Newmann.1 Ao final da palestra, a curiosidade deu lugar ao 
ânimo para aprender mais sobre a missão de Deus por meio 
de luteranos, pois se percebeu que esse DNA missionário 
precisa ser examinado, mapeado e vivido também hoje.2  

Em seu argumento, Newmann afirmou tanto a importância 
de preservar o evangelho de forma fiel às Escrituras como de 
compartilhá-lo com quem ainda não crê nele, como caracterís-
ticas essenciais da LCMS. Olhando para a história desse corpo 
eclesiástico até 1950, o autor demonstrou que os luteranos que 
seguiram o ensino de C. F. W. Walther fizeram um grande es-
forço para que os meios da graça chegassem a tantos quanto 
pudessem alcançar. Ou seja, a pregação da Palavra e a admi-
nistração dos Sacramentos não serviram apenas para preservar 
a fé trazida da terra natal ou recebida dos pais, mas também 

1 NEWMANN, Michael. Gospel DNA. E-book, 2016.
2 “DNA” é uma sigla usada na Biologia para designar uma molécula (ácido deso-

xirribonucleico) que está relacionada às características fisiológicas e físicas do 
corpo humano e de outros seres vivos. 

 Metaforicamente, a sigla é utilizada para referir-se às características mais marcan-
tes de alguma coisa. É nesse sentido que a sigla é empregada aqui ao falar-se de 
um DNA missionário do corpo eclesiástico do Luteranismo.



para alcançar mais pessoas, sem distinção. E assim, congrega-
ções se multiplicavam não meramente porque aumentavam os 
imigrantes alemães no país ou porque a taxa de natalidade era 
muito maior do que hoje. Na verdade, o crescimento se deu 
pelos meios da graça, aplicados tanto para fortalecer o povo 
de Deus na fé em Cristo como para alcançar mais pecadores 
com o evangelho. Para que esses meios fossem aplicados, 
Newmann destaca, houve “autossacrifício” e “flexibilidade” 
com “criatividade” na maneira daqueles servos do passado se 
organizarem como igreja em missão. 

O ponto mais importante disso tudo é que, conforme ci-
tado acima, essas características formam o que Newmann 
chamou de DNA do corpo da Igreja Luterana, referindo-se ao 
Sínodo de Missouri primeiramente. Isso animou a todos na-
quele evento, do qual pude participar como pesquisador das 
missões e membro da Lutheran Society for Missiology. Todos 
saímos da palestra com a convicção de que ser luterano é car-
regar um DNA que consiste em ver a si mesmo como instru-
mento do movimento do evangelho ao mundo, guiado pelo 
Espírito Santo. E isso não é sem motivo, pois a teologia da cruz 
tem como ponto de partida a vinda de Deus ao encontro de 
pecadores, como veio a nós pelo Batismo e pregação da Pala-
vra. Trabalhar de modo a refletir essa ação é o DNA Luterano.

Expandindo a metáfora de Newmann, é possível dizer que 
a presente edição da Missio Apostolica Brasil começa a exa-
minar o “gene teológico” desse DNA missionário para o lei-
tor de fala portuguesa, apontando para possíveis implicações 
práticas desse gene, aqui no Brasil.

Nesse sentido, a edição começa com o artigo do Rev. Dr. 
Klaus Detlev Schulz, professor de Teologia Pastoral e de Missio-
logia do Concordia Theological Seminary, Fort Wayne. Schulz 
demonstra como os artigos VII e VIII da Confissão de Augsbur-
go, artigos esses que falam da igreja, serviram de base para 



afirmar que os meios para recebermos o que Cristo conquistou 
ao vir ao mundo agora precisam ser entregues ao mundo. E 
assim, partindo da definição da igreja em termos de Palavra e 
Sacramentos, explica Schulz, criou-se já no século XIX o que o 
autor chama de uma “eclesiologia missionária” do Luteranis-
mo. Ao examinar obras e pregações de teólogos luteranos do 
século XIX, Schulz explica parte do que estou chamando de 
“gene teológico“ do “DNA missionário do Luteranismo“. 

Entender o argumento de Schulz auxilia congregações 
hoje a evitarem visões distorcidas das missões. Uma delas é a 
terceirização da atividade missionária que, no passado ocor-
ria quando sociedades missionárias trabalhavam distantes ou 
à parte das igrejas. Schulz lembra do importante papel des-
sas sociedades tanto no passado quanto hoje, sem deixar de 
pontuar que, para Walther, por exemplo, toda a igreja é cha-
mada a ser uma grande sociedade missionária. Uma maneira 
saudável de refletir a partir disso é pensar nessas sociedades 
como instrumentos para facilitar as missões e para conectar 
pessoas a congregações, algo que a Hora Luterana tem feito 
por muitas décadas aqui no Brasil. Tanto pela teologia apre-
sentada como pela reflexão prática que seu artigo evoca, 
Schulz oferece um texto muito importante para quem estuda 
missões em perspectiva luterana e para esta edição da Missio 
Apostolica Brasil.

A presente edição, portanto, dá início a estudos da histó-
ria e teologia das missões luteranas que revelam esse DNA 
missionário, com vistas ao enriquecimento do nosso conheci-
mento sobre quem nós somos e à reflexão para desafios do 
mundo de hoje. 

Nesse sentido, os outros dois artigos desta edição exemplifi-
cam como elementos da teologia luterana ajudam a responder 
a questões contemporâneas. Uma delas é o problema de ati-
tudes colonialistas na prática missionária, e a outra diz respeito 



à oportunidade de missões quando temos “imigrantes entre 
nós.” Enquanto o artigo de Schulz analisa as vozes do passa-
do e aponta para desafios diante da igreja hoje, os pasto-
res Francis Hoffmann e Gabriel Sonntag se utilizam de Lutero 
e de teólogos contemporâneos (George Tinker e Leopoldo 
Sanchez respectivamente), devidamente fundamentados nas 
vozes luteranas do passado, para dar respostas a alguns des-
ses desafios do presente. 

Hoffmann analisa de forma geral a tendência ao regra-
mento da vida cristã nas abordagens missionárias de cristãos 
evangelicais como uma atitude que se assemelha à aborda-
gem colonialista às missões. Como parte construtiva do arti-
go, ele demonstra como a teologia do primeiro mandamento 
segundo Lutero pode servir como fundamento para a refle-
xão missiológica, de maneira a moldar atitudes e a prega-
ção no campo missionário. Uma das qualidades do artigo é 
a preocupação com a entrega do evangelho de forma con-
textualizada, algo que Hoffmann contrapõe à imposição de 
regras como meio de “evangelizar”. 

Sonntag fala à oportunidade crescente de acolher ”imi-
grantes entre nós”, conforme o título de seu artigo sugere. 
Após descrever diferentes práticas e abordagens à acolhida 
de imigrantes, Sonntag mostra como a teologia luterana das 
vocações serve de lente para ver as ações da igreja diante de 
tal oportunidade. O artigo é muito útil, pois leva à percepção 
de que luteranos podem ter uma visão e ações moldadas por 
sua teologia, e não por ideais ou reações políticas sobre o 
tópico da imigração, que muitas vezes acabam influenciando 
ou até regendo posições e atitudes de pessoas cristãs diante 
de imigrantes. 

Hoffmann e Sonntag ajudam a presente edição a exempli-
ficar que luteranos carregam um DNA missionário e que de 
seu ”gene teológico” fluem ações que refletem a teologia que 



começa com a vinda de Deus ao mundo por meio do Filho.
Por fim, a seção final traz um sermão de caráter missioná-

rio de Walther e uma resenha escrita pelo Rev. Dr. André Vo-
gel do livro Mission from the Cross (“Missão a partir da cruz”). 
Ambos os textos também exemplificam o DNA que reflete 
as ações do Deus que vai ao encontro de pecadores pelos 
meios que ele mesmo estabeleceu. 

Que esta edição anime você, caro leitor, a buscar apren-
der mais sobre a missão de Deus no mundo e a vivê-la no seu 
dia a dia!

Rev. Dr. Samuel Reduss Fuhrmann 
Representante da Lutheran Society for Missiology para o Brasil
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MISSÃO COMO NOTA 
ECCLESIAE?: TESTANDO O 
ESCOPO DA CONFISSÃO DE 
AUGSBURGO 7 E 81

MISSION AS ‘NOTA ECCLESIAE’?: 
TESTING THE SCOPE OF AUGUSBURG 
CONFESSION 7 AND 8

Klaus Detlev Schulz2

Em nossa discussão sobre os artigos VII e VIII da Confis-
são de Augsburgo, algumas questões fundamentais devem ser 
respondidas se trazemos juntas a sistemática e a missiologia, 
como me pediram para fazer. Como os dois artigos da Confis-
são de Augsburgo se relacionam com a missão? Como a ecle-
siologia informa a missão e como a missão informa a eclesiolo-
gia? A missão é, como indica meu título, uma marca da igreja? 
Aqui tocamos em um ponto sensível. O envolver-se na missão 
tanto teologicamente como na prática é algo recente para o 
luteranismo. Ele levou tempo para desenvolver uma missiolo-
gia que iria esclarecer temas ligados a missões estrangeiras. 

1 Tradução de Leandro Hübner. Para acesso ao texto original, cf. SCHULZ, Klaus 
Detlev. Mission as Nota Ecclesiae?: Testing the Scope of Augsburg Confession 
7 and 8. Journal of Lutheran Mission, v. 23, n. 2, p. 33–45, 2016. Texto traduzido 
e publicado com a devida autorização do autor. 

2 O Rev. Dr. Klaus Detlev Schulz é professor de Ministério Pastoral e Missões, 
deão de estudos de graduação e diretor do programa Ph.D. em Missiologia no 
Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, Indiana, EUA.
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Com certeza, como corretamente apontado (BLÖCHLE, 1977, 
p. 367), a teologia de Lutero e a teologia luterana são uma 
sementeira para missões3, mesmo que a semente ainda tenha 
que brotar e produzir frutos. Na história do luteranismo surgi-
ram vozes, muitas das quais foram figuras formativas da Igreja 
Luterana - Sínodo de Missouri (LCMS), e deram impulsos im-
portantes para a missão. Ao pesquisar sobre as questões aci-
ma, tornou-se evidente para mim que no luteranismo há uma 
progressão particular no conhecimento da eclesiologia missio-
nária, e os artigos VII e VIII da CA foram diretamente inseridos 
e mencionados neste processo. Assim, nesta apresentação, eu 
gostaria de caminhar com vocês através de algumas etapas 
refletindo este progresso em ordem cronológica, começando 
com uma pesquisa histórica, mas terminando então com uma 
nota contemporânea em relação aos temas da missão hoje. 
Em toda essa progressão, os artigos VII e VIII da CA estavam e 
ainda estão firmes como pilares, dizendo o que disseram por 
exatamente 486 anos, enquanto as discussões sobre missão 
que orbitaram ao redor destes artigos iluminaram gradualmen-
te seu potencial missionário.4

FASE 1: A MISSÃO MARGINALIZADA

A eclesiologia da Confissão de Augsburgo como definida 
na CA VII não passa despercebida por estudiosos da missão. 
Por exemplo, em um trabalho intitulado Theological Education 

3 “Lutero não falava só ocasionalmente e periodicamente sobre questões da mis-
são aos ímpios. Antes, sua teologia inteira é permeada por uma ‘dimensão mis-
sionária’” (BLÖCHLE, 1977, p. 367).

4 Uma leitura missiológica das Confissões Luteranas é agora algo comum de se 
fazer. Começou com Franz Wiebe, “Missionsgedanken in den lutherischen Beke-
nntnisschriften” (WIEBE, 1955, p. 15–71). Para uma tentativa [de leitura] mais re-
cente, veja “The Lutheran Confessions and Mission” (HURFFMANN, 19–37).
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in Missionary Perspective, David Bosch tenta explorar as defi-
nições protestantes de igreja, das quais a CA VII foi a primeira:

Outro fator responsável pelo atual 
constrangimento no campo da missão é que o 
empreendimento missionário moderno nasceu e 
foi criado fora da igreja. A igreja - especialmente 
os protestantes - não se consideravam como 
chamados à missão. As definições da Reforma 
sobre a igreja estavam preocupadas com o 
que acontecia dentro da igreja: a pregação, os 
sacramentos e a disciplina. A igreja era um lugar 
onde algo estava sendo feito (voz passiva), e não 
um povo que fazia algo… Consequentemente, 
quando a chama missionária era eventualmente 
acesa, ela ardia nas margens da igreja 
institucional, frequentemente indo de encontro 
à resistência passional da igreja oficial. A 
bem conhecida multiplicação de sociedades 
missionárias teve uma influência desastrosa no 
subsequente desenvolvimento do estudo da 
missão como uma disciplina acadêmica. 

Quando finalmente foi concedido um lugar 
para a missiologia nas instituições teológicas, 
isso foi resultado da pressão das sociedades 
missionárias, ou (especialmente nos Estados 
Unidos) dos estudantes, ou em algumas 
situações até mesmo de um governo. No 
todo, nem as igrejas nem as próprias escolas 
teológicas receberam bem o intruso. A missão 
era um apêndice à igreja; a missiologia não seria 
nada mais do que isso no currículo teológico. A 
teologia era tradicionalmente subdividida nas 
disciplinas bíblica, sistemática, histórica e prática 
e não estava claro como e onde a missiologia 
deveria se encaixar (BOSCH, 1982, p,17).

Eu preciso abordar essa afirmação em vários níveis duran-
te minha apresentação. Duas reações imediatamente vêm a 
mente. Primeiro, é verdade, como diz Bosch, que a definição 
da Confissão de Augsburgo fala de uma igreja como a congre-
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gação dos santos, “na qual” ou “entre quem” o “Evangelho é 
ensinado puramente e os sacramentos administrados correta-
mente”. Essa definição de fato coloca a palavra no meio dos 
crentes (a congregação dos santos). Na melhor das hipóteses, 
ela reflete uma missio ad intra; o mundo exterior, a missio ad 
extra, entretanto, não é mencionada. Assim, a missão pode 
ser contada como parte da identidade luterana? Mesmo em 
seu Dos Concílios e da Igreja (1539), Lutero não inclui nas sete 
marcas da igreja o compartilhar do evangelho para o mundo lá 
fora, embora sua sétima marca da igreja, a de carregar a cruz, 
poderia implicitamente ser entendida como uma consequência 
de sua vida e testemunho em e para o mundo (LUTERO, 1999, 
p. 164). Mas, onde o caráter de envio e a orientação da igre-
ja em direção ao mundo são explicitamente mencionadas na 
eclesiologia luterana?5 Quando se trata de definir a identidade 
luterana, os estudiosos então são rápidos em argumentar, e 
talvez corretamente, que ela está focada em sua identidade de 
ensino, e não na identidade missionária, no ensino doutrinário 
através “do ministério do ensino do evangelho” por meio do 
Lehramt na igreja, como a CA V, 1 (KOLB-WENGERT, p. 41) e 
nosso artigo VII da CA apontam, e não através do ofício de um 
missionário ao mundo. 

Segundo, também é verdade, como aponta Bosch, que 
houve etapas na história do luteranismo quando os teólogos 
e líderes luteranos resistiram - por motivos certos ou errados - 
a certos esforços individuais para responder ao mandato do 

5 Os autores do livro The Evangelizing Church: A Lutheran Contribution reconhe-
cem o déficit e assim conectam palavra e sacramento à comunidade cristã, dizen-
do: “Nós não cremos que a conexão da presença de Cristo na comunidade cristã 
é suficientemente capturada na frase Palavra e Sacramento.” Eles então inserem 
a palavra e os sacramentos à quinta forma do evangelho de Lutero, “a mútua con-
versação e consolação dos irmãos e irmãs” (AE III, 4), como algo que o evangelho 
dá aos crentes para fazerem a presença de Cristo conhecida a todos por meio da 
realidade social de uma comunidade cristã quando eles vivem uns com os outros 
e com os descrentes entre eles (BLIESE e GELDER, 2005, p. 10).
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Senhor de ir a outras nações. O famoso hinista Philip Nicolai 
(1556–1608) publicou De Regno Christi, no qual lançou uma 
eclesiologia global que provava que a interpretação dele 
e de outros sobre Romanos 10.18, de que através da obra 
dos doze apóstolos o evangelho já havia alcançado todas as 
partes do mundo e se existiam não cristãos hoje em certos 
lugares, era porque eles haviam rejeitado o evangelho. O su-
perintendente luterano de Augsburg, Heinrich Ursinus (1608–
1667), e o Concílio Protestante (Corpus Evangelicorum) em 
Regensburg rejeitaram o pedido de permissão de Justinian 
von Welz (1621–1668) para ir ao Suriname porque ele e sua 
sociedade “Jesus-Love-me” trariam às pessoas não luteranas 
princípios como ascetismo e misticismo.6

Johan Gerhard (1582–1637) defendeu a fé luterana contra 
o anglicano Hadrian Saravia (1531–1613), que em seu tratado 
eclesiológico (1590) “De diversis ministrorum evangelii gradi-
bus, sicut a Domino fuerunt institute” (Com respeito às diferen-
tes ordens do ministério do evangelho, como foram instituídas 
pelo Senhor), defendia que o ofício episcopal continuou o ofí-
cio completo dos apóstolos e a autoridade para tornar-se uni-
versal (ite mundum universum). Em vez disso, Gerhard seguiu 
os argumentos geo-eclesiásticos de Nicolai e também acres-
centou que o ofício dos apóstolos foi único e somente as fun-
ções de pregar e ensinar ficaram para que a igreja os continue. 

6 As razões para questionar as propostas de Welz eram legítimas quando se lê 
seu primeiro tratado intitulado De Vita Solitaria (1663), subintitulada The Her-
mit Life According to God’s Word (“A Vida Ermitã de Acordo com a Palavra de 
Deus”). (Título original: De Vita Solitaria, das ist / Von dem Einsidler Leben / 
Wie es nach Gottes Wort / und der Alten Heiligen Einsidler Leben anzustellen 
seye). Welz buscava reviver uma santidade monástica e um ascetismo evangéli-
co para propósitos missionários que foram influenciados por teólogos tais como 
Eusébio de Cesaréia (260–339), Agostinho de Hipona (354–430), pelos místicos 
medievais Thomas Kempis (1379–1471) e Johann Arndt (1555–1621), o mais in-
fluente escritor devocional luterano e promotor de uma tradição mística dentro 
do luteranismo (SCHERER, 1969, p.15–17).
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Mas essas funções, disse Gerhard, estavam agora ligadas às 
congregações para as quais tais pregadores foram chamados 
(At 14.23). O mandato para ir ao mundo foi um privilégio único 
que os apóstolos tiveram e não pode ser continuado através 
do ofício de um bispo (RAUPP, 1990, p. 68–69).

Em 1652, a faculdade de Wittenberg publicou uma decla-
ração de três pontos contra os posicionamentos escrupulosos 
de um nobre austríaco, von Wetzhausen, que havia questio-
nado por que os seguidores da Confissão de Augsburgo es-
tavam imóveis em vez de ir ao mundo. Primeiro, a faculdade 
repetiu o confinamento paroquial do ofício da pregação de 
Gerhard e, segundo, promoveu um tipo de teísmo universal, 
a saber, que de acordo com Romanos 1 e 2 e Atos 17.27, 
Deus deixou suas pegadas entre todas as nações do mun-
do para que ninguém se considere inocente. Como castigo 
por sua ignorância, Deus removeu deles toda a pregação do 
evangelho e não deve ser culpado por não restituir o que foi 
perdido.7 Terceiro, a faculdade conclui admoestando todos 
os governantes do mundo a construir igrejas e escolas para 
que a pregação da fé luterana seja propagada no mundo 
todo e seus cidadãos sejam protegidos dos erros papistas e 
calvinistas (RAUPP, 1990, p. 70–71).

Quando olhamos para nossa herança luterana, devemos 
notar um fator importante. Apesar das disputas que aconte-
ciam, os teólogos acima nunca negaram a reivindicação univer-

7 Em contraste, o Lumen Gentium fez da pregação a eles não mais uma neces-
sidade, alegando sua inocência: “Também podem alcançar salvação eterna 
aqueles que, não por sua própria culpa, não conhecem o evangelho de Cristo 
ou sua igreja, mas que sinceramente buscam a Deus e, movidos pela graça, se 
esforçam em suas obras para fazer sua vontade como ela é conhecida por eles 
por meio dos ditados da consciência. Nem a providência divina nega a ajuda 
necessária para a salvação àqueles que, sem culpa de sua parte, ainda não te-
nham chegado a um conhecimento explícito de Deus.” Cf. Em Lumen Gentium 
16, nos Documentos do Vaticano II, (Abbott, 1966, p. 35).
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sal do evangelho. De fato, a faculdade de Wittenberg termina 
a sua afirmação com uma oração: “Que Deus mantenha a luz 
de seu santo evangelho sempre queimando entre nós e que 
uma igreja eterna possa ser reunida entre todas as nações que 
por toda a eternidade o louve e magnifique” (RAUPP, 1990, p. 
71) e Gerhard em seu Loci se maravilha de como o evangelho 
abre suas asas por causa de seu caráter universal e oferece ca-
ridade ecumênica aos esforços missionários da Igreja Católica 
Romana na Índia e em outras partes do mundo.8

O problema é que os principais teólogos dos séculos de-
zesseis e dezessete não conseguiam ou não queriam apoiar o 
chamado com uma eclesiologia (que inclui o ofício da pregação) 
que suportaria a corrida do evangelho universal. Amarrar o ofí-
cio da pregação à paróquia e não permitir que fosse comissio-
nado e enviado ao mundo como um ofício missionário deveria 
ser visto como uma reação exagerada contra a falsa oposição 
vinda dos dois lados9, e essa reação os levou a temporariamente 
entender mal ou restringir falsamente a CA V e VII ao paroquia-
lismo. E hoje, tudo acima pode parecer uma estranheza para 
nós, quando estamos atendendo ao chamado universal como 
um paradigma missionário irrestrito e imaculado.

8 Nicolai demonstrou uma caridade semelhante: “Mesmo entre os católicos ro-
manos e os missionários jesuítas o desejo de salvar almas vem à tona, e conse-
quentemente o que eles pregam está tão próximo da verdade e o método que 
eles seguem tão evangélico que em casa eles seriam chamados de hereges […] 
Por toda a parte ainda existe o batismo, através do qual milhares de crianças 
que morrem jovens se tornam herdeiras da vida eterna”(LOEHE, 1969, p. 93; 
NICOLAI, 1597). 

9 Em seu ensaio, Die Lutherische Kirche und ihre Mission, Wilhelm Maurer afirma 
corretamente que a ortodoxia luterana precisa ser vista em sua tratativa do apos-
tolado e da missão à luz de dois pensamentos opostos, 1) a igreja Católica Ro-
mana e seus apoiadores que arrogavam para si mesmos o apostolado inalterado, 
seja na forma da missão monástica ou no episcopado e 2) um entusiasmo místico 
de Welz e outros infiltrados na igreja que questionariam a interpretação aceita das 
Escrituras e a bem estruturada ordem da igreja (MAURER, 1970, p. 192). 
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FASE 2: UNIVERSALIDADE, MISSÃO E 
ECLESIOLOGIA

Com a chegada do século dezenove, vemos um desen-
volvimento em como os teólogos neo-luteranos abraçaram 
uma perspectiva universal que aceitava o ofício missionário e 
uma eclesiologia que serve à causa universal do evangelho. 
No ainda insuperável tratamento eclesiológico luterano, Três 
Livros sobre a Igreja, Wilhelm Löhe define a igreja como uma 
criação da palavra de Deus, e que a palavra então sai do meio 
da igreja e atinge todas as pessoas. Primeiro, ele ataca a dou-
trina da predestinação, que fica no meio do caminho dessa 
perspectiva universal: 

Oposto a este ensino é a doutrina da graça 
universal de Deus que é ensinada por nossa 
igreja. A vontade de Deus é que todos os 
homens sejam salvos e venham ao conhecimento 
da verdade (1Tm 2.14). Deus é completamente 
sincero sobre isso. É por isso que Cristo teve 
que pagar por nossos pecados, e não somente 
pelos nossos mas pelos pecados do mundo 
inteiro. Os meios pelos quais nos apropriamos 
dessa salvação - Palavra e sacramento - devem 
se tornar conhecidos a todas as pessoas, pois 
o Senhor diz… (Lc 24.46-47). É por isso que o 
chamado da Palavra deve chegar a todos os 
homens. Assim a doutrina do chamado universal 
de todos […] é doutrina inviolável de nossos 
pais (LOEHE, 1969, p. 82).

Löhe reorienta o foco direcionado para dentro da CA VII 
para um foco que agora aponta para o mundo exterior.

Assim, uma vez que o chamado universal foi estabelecido, 
a questão de enviar pregadores se torna uma possibilidade, 
especialmente desde que as sociedades missionárias como as de 
Hermannsburg, Neuendettelsau e Leipzig tinham começado a sur-
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gir e estavam dispostas a agir, não importando se as igrejas terri-
toriais apoiariam ou não. A primeira coisa era lidar com a questão 
sobre se o ofício missionário vinha diretamente do ministério da 
palavra e sacramento mencionado na CA V e VII, ou se a igreja era 
obrigada a enviar e comissionar indivíduos simplesmente porque 
as autoridades civis o exigiam.10 Em resposta a essa questão, ficou 
claro que a estrutura paroquial do ministério, como defendida no 
século dezessete, não conseguiria manter-se no controle por muito 
tempo. Quando, pela primeira vez, a igreja territorial se recusou a 
ordenar seus candidatos à missão, Ludwig Harms, o fundador da 
Sociedade Missionária de Hermannsburg, o fez. Em seu History of 
the Hanoverian Mission, Georg Haccius comenta sobre esse even-
to: “Depois da ordenação, Harms apoiou e enviou os missionários 
para o campo missionário. Assim, eles foram devida e legalmente 
chamados e ordenados e poderiam, portanto, sobre o fundamento 
do artigo 14 da Confissão de Augsburgo, ir adiante confiante e ale-
gremente”(HACCIUS, 1910, p. 217).11 Movimentos similares para 
avançar com o ofício da missão haviam sido feitos mais cedo com a 
Sociedade Missionárias de Leipzig. Adolf von Harless (1806-1879), 
um professor em Erlagen e membro da diretoria da Sociedade 
Missionária de Erlagen (Missionskollegium), ofereceu suas próprias 
ideias sobre o assunto de nossa discussão: 

No que diz respeito ao seu status (dos missionários), 
seria difícil ignorar que ele possui todas as marcas 
de um chamado cristão e apostólico apropriado. 
Eles são colocados sob o chamado do Senhor 
aos apóstolos: Ide ao mundo. Eles não foram por 
conta própria, mas foram considerados aptos 
para seu ofício e colocados nele por aqueles na 

10 Um exemplo disso teria sido a resposta da missão de Halle de August Herman 
Franke à ordem do governante dinamarquês para providenciar pregadores para 
a colônia dinamarquesa, Tranquebar. 

11 A igreja territorial veio e, em 19 de outubro de 1857, examinou e ordenou devi-
damente doze candidatos à missão em Hannover, como registrado pelo próprio 
Harms no Hermansburger Missionsblatt (HMB) (HARMS, 1857, p. 150–155).
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Igreja Evangélica Luterana que têm o direito de 
fazê-lo. A igreja é a comunhão dos crentes, que 
se mantêm na Palavra e Sacramentos puros, e 
tal comunhão os enviou com uma promessa de 
fidelidade à sua confissão.

E Harless (HARLESS apud AAGAARD, 1967, p. 719) con-
clui: “Não encontramos nada de errado aqui que nos impe-
diria de considerá-los rite vocatus no sentido do Artigo 14 da 
Confissão de Augsburgo.”12

De acordo com Wilhelm Maurer, a identificação do ofício 
do ministério pastoral e missionário como o mesmo ofício foi 
algo novo na igreja luterana. Os neo-luteranos do século de-
zenove romperam o confinamento territorial e paroquial do 
ministério pastoral e do congregacionalismo que persistia nas 
ordens da igreja desde o tempo da Reforma. Tendo eliminado 
as ordens monásticas, o luteranismo havia perdido um braço 
forte que trabalhava missionariamente no mundo. Agora eles 
chegaram a um ponto no qual o ministério pastoral inclui uma 
perspectiva mundial e universal e uma obrigação missionária. 
Tanto o ofício pastoral como o do missionário são idênticos. 
As suas tarefas e os seus deveres são os mesmos porque am-
bos estão sob a obrigação missionária que parte da congre-
gação e alcança o vasto mundo das nações. E ambos estão 
ligados ao ministério da palavra e sacramentos, proclamando 
o evangelho e administrando os sacramentos que foram ins-
tituídos por Cristo (SCHULZ, 1960, p. 235–292).

Peter Brunner ajuda a resumir a questão: o mandato mis-
sionário de Jesus

mostra que o missionário enviado às nações 
deste mundo incorpora o ofício pastoral 
(ministerium verbi) e expressa a ordem do 

12 Em contraste, o diretor de Leipzig, Karl Graul, propôs que a igreja que surgiria 
pela obra dos missionários deveria assumir a responsabilidade, e não a igreja 
mãe, incluindo a ordenação e os salários (GRAUL apud AAGAARD, 1967, p.718).
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Senhor mais de perto … Essa forma do ofício 
pastoral, que se estabelece entre nós como 
pastor da congregação, precisa ser entendida 
fundamentalmente e na prática como a de 
um missionário. O pastor é o missionário que 
permaneceu fixo naquele lugar onde pagãos 
foram reunidos para ser discípulos de Jesus. 
Se entendemos o pastor como o missionário 
“que permanece”, então pode ser bastante 
óbvio o porquê de o ofício pastoral pertencer 
à igreja por direito divino (de iure divino). O 
pastor é obrigado a ser também um missionário, 
por meio do evangelho e do batismo, para 
aquelas pessoas que ainda não são parte da 
igreja. Similarmente, o seu serviço pastoral 
é estabelecido como o do missionário: pela 
ordem de envio instituída por Cristo (BRUNNER, 
1960, p. 235–292).

O texto falado na ordenação indica claramente que o minis-
tério pastoral não exclui a ideia de envio e do olhar para fora. 
Assim, podemos concluir que tanto o ofício pastoral como o 
missionário têm sua fonte no ministerial ecclesiasticum. A lo-
calização geográfica não é a questão porque há apenas uma 
fronteira ou limite: o da descrença e da crença, que corre, de 
fato, através da igreja como a CA VIII indica colocando os hipó-
critas entre os vere credentes. Dada essa realidade, toda pre-
gação é, em certo grau, evangelística em seu foco. 

FASE 3: IGREJA E SOCIEDADES 
MISSIONÁRIAS

Ao ler a CA VII nós percebemos mais uma omissão também 
de grande importância eclesiológica e ainda relevante, a saber, 
a questão sobre quem tem a responsabilidade de enviar em 
resposta ao chamando universal. A CA VII não responde essa 
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questão diretamente. Ela se refere à igreja como a congrega-
ção dos santos. O surgimento das sociedades missionárias, 
porém, precisa de um esclarecimento eclesiológico sobre se é 
a igreja que detém a responsabilidade pela missão ou se são 
as sociedades missionárias. Em resposta a essas questões, os 
luteranos gravitaram em direção à igreja como o verdadeiro 
agente do envio de Deus. Nós voltamos ao pai fundador da 
LCMS, C. F. W. Walther, que em um sermão olhou para trás, 
para a Alemanha, elogiando as sociedades missionárias, ainda 
que avançando para uma eclesiologia missionária: 

Não obstante, as sociedades missionárias que 
surgiram e foram um sinal da vida cristã recém 
despertada, foram também ao mesmo tempo 
um sinal de que a situação na igreja como um 
todo não era como deveria ser. Pois onde a 
situação é como deveria ser, não é necessário 
formar pequenas sociedades missionárias 
na igreja, mas a igreja inteira deve ser ela 
mesma uma grande sociedade missionária. O 
Senhor a estabeleceu para ser exatamente isso 
(WALTHER, 1978, p. 19).

Notamos que Walther é cautelosamente positivo sobre a 
contribuição das sociedades, já que coloca a obrigação mis-
sionária sobre a igreja como um todo. Mais adiante no ser-
mão ele responde sua própria pergunta retórica:

A quem, então, depois da morte dos apóstolos, 
foi entregue a responsabilidade de pregar o 
evangelho entre todas as pessoas da terra?… 
É verdade, então, que a obra de converter é 
responsabilidade somente dos servos públicos 
da igreja? A verdadeira sociedade missionária 
que foi instituída pelo próprio Deus nada mais é 
do que a própria igreja cristã, que é a totalidade 
de todos aqueles que creem em Jesus Cristo… 
Isso quer dizer que Cristo não estava satisfeito 
em apenas dar a fé como uma coisa invisível 
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àqueles que pertencem à sua igreja, mas ele 
também os reúne pelo sinal visível do santo 
batismo em congregações visíveis ao mundo 
(WALTHER, 1978, p. 20).

Walther segue uma eclesiologia que coloca todos os cristãos, 
a congregatio sanctorum, como a sociedade missionária de Deus, 
unidos pelo amor pelas necessidades espirituais de seus próxi-
mos, pelo envolver dos estranhos por meio do batismo no corpo 
de Cristo. Walther não deixa a igreja invisível, mas obriga a igreja 
visível, o coetus baptizorum, a responder: “De acordo com a Pa-
lavra de Deus”, diz Walther (1978, p. 20), “a igreja foi batizada 
em um corpo. Isso quer dizer que Cristo não estava satisfeito em 
apenas dar a fé como uma coisa invisível àqueles que pertencem 
à sua igreja, mas ele também os reúne pelo sinal visível do santo 
batismo em congregações visíveis ao mundo.”

Temos aqui uma definição eclesiológica de missão que 
foi uma preocupação impulsionada por muitos luteranos no 
século dezenove - figuras formativas - em torno da identida-
de da LCMS. A missão luterana, embora buscada primeiro 
por sociedades missionárias e crentes piedosos, tornou-se 
afinal uma preocupação eclesiástica. O primeiro luterano a 
tornar-se um expoente nesse tema foi um pastor de Hannover 
que era próximo de Wyneken e que havia se tornado influente 
na eclesiologia e missão luterana através de seu tratado, Die 
Mission und die Kirche (A Missão e a Igreja), escrito em 1841. 
Umas poucas citações desse tratado são suficientes para expli-
car este ponto: “A missão, eu afirmo agora, deve ter um caráter 
eclesiástico. Ela deve proceder da igreja e habitar na igreja. Não 
deve ser outra coisa além do que a própria igreja em sua ativi-
dade missionária” (27). “Por isso, a igreja como a comunidade, 
como o corpo orgânico de Cristo, tem a ordem para a missão” 
(28). “Mas o relacionamento é mútuo. A missão também não 
pode acontecer sem a igreja. A partir da igreja ela tem o direito 
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de existência, pois o Senhor não queria uma igreja e missão, 
mas sim uma igreja engajada na missão” (28).

No século dezenove, foram dados passos para formar 
uma união organizacional mais próxima entre missão e igre-
ja. Vemos isso também na LCMS onde o Escritório de Mis-
são Internacional (OIM) e o Escritório de Missão Nacional 
(ONM) estão organizados e estruturados dentro da LCMS, 
e a LCMS assume em seus estatutos o papel de enviar ao 
exterior, o que muitos declarariam antiquado e precisando 
de uma revisão. E, mesmo assim, permanece o fato subja-
cente: a missão não é propriedade de uns poucos cristãos 
comissionados mais piedosos que os outros, que com base 
em uma decisão de outro nível se juntam, mas antes ela 
pertence à igreja, o corpo batizado dos crentes. Encontrar 
um caminho eclesiástico de expressar essa obrigação é ca-
racterística da igreja e da missão luterana. 

FASE 4: A CONFISSÃO, A IGREJA E A MISSÃO

Ao conectar-se a missão à igreja, outro ponto teve de ser 
esclarecido, que era a questão: a quem aqueles que iam e 
pregavam deveriam prestar contas de sua proclamação e do 
seu testemunho? Já que eles não podiam sair sem um vínculo 
com a igreja, a CA VII tornou-se instrumental em responder 
essa questão e moldou a identidade da missão confessio-
nal luterana. Isso ficou evidente na justificativa dos luteranos 
criando suas próprias sociedades missionárias construídas 
sobre uma eclesiologia que argumentava que a igreja evan-
gélica luterana representa a verdadeira igreja visível porque 
ela administra os sacramentos de acordo com as Confissões 
Luteranas. Organizações não-denominacionais e para-ecle-
siásticas como a Basel, ou missões baseadas na fé como a 
CIM (China Inland Mission - “Missão no Interior da China”) de 
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Hudson Taylor (WETZEL, 2015, p. 9–23), ou as missões mora-
vianas, não poderiam mais receber apoio luterano. A missão 
luterana era distintivamente diferente destas acima. Ela defi-
niu a missão objetivamente em confissão e espiritualidade, e 
o chamado a servir era mediado pela igreja e não baseado no 
chamado interno ou personalizado e na prestação de contas 
somente ao Senhor, como vemos com Hudson Taylor. Além 
disso, as marcas, especialmente o batismo, foram elevadas 
conscientemente a um sacramento de missão, e a igreja é 
elevada como a “mãe espiritual de todos aqueles que serão 
salvos” (WALTHER, 1978, p. 21).

Assim, quando Wilhelm Löhe abraçou o chamado univer-
sal do evangelho - incluindo os sacramentos - para a Améri-
ca do Norte, ele salientou: “Cristo teve de pagar por nossos 
pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo 
inteiro. Os meios pelos quais nós nos apropriamos dessa ex-
piação - Palavra e sacramentos - precisam ser conhecidos de 
todos os homens” (LOEHE, 1969, p. 82). A missão foi enten-
dida como nota ecclesiae, como uma portadora das marcas 
da igreja para o mundo, a pregação pura do evangelho e 
a correta administração dos sacramentos. E, através dessas 
ações, o mundo e todas as nações seriam abençoadas. Espe-
cialmente os advérbios “pura” e “correta” instruíam a missão 
luterana a alinhar sua proclamação e seu ensino de acordo 
com as Confissões Luteranas. 

Johann Gottfried Scheibel seria o primeiro luterano a uti-
lizar esse motivo para a missão em Dresden, associado ao 
“velho pastor luterano” Johann Georg Wermelskirch (1803–
1872) - a sociedade que mais tarde seria realocada em Leip-
zig. Em 1835, Scheibel implorou:

Agora, não importa o quanto se diga isso, 
não podemos mais ignorar as diferenças 
confessionais, pois os missionários são 
pregadores, recebem a ordenação, que é um 
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ato eclesiástico confessional, ensinam sobre a 
Santa Ceia, distribuem o sacramento, e este é 
compreendido como católico, ou reformado, 
ou luterano. De acordo com as Confissões 
Luteranas, você não pode ter uma Santa Ceia 
luterana-reformada […] (STOLLE, 1992, p. 94).

O motivo da missão passou a ser o interesse de levar a pa-
lavra e o sacramento ao mundo à maneira luterana. Enquanto 
outras sociedades eram guiadas por um forte foco escatoló-
gico de trazer o fim e fazer a missão para a glória e honra de 
Deus, a missão luterana expandia a igreja universal envolven-
do as pessoas na igreja luterana por meio do batismo.

E Löhe, que acreditava que a missão era “a igreja una de 
Deus em seu movimento, a realização da una igreja univer-
sal e católica”, - uma verdadeira instância ecumênica - não 
obstante, saudava a igreja evangélica luterana visível como o 
centro de todas as denominações, pois ela possui a verdadei-
ra palavra de Deus como expressa nas Confissões Luteranas. 
Como ele diria: “Se a igreja luterana tem a pura palavra e 
sacramento em uma confissão pura, ela obviamente tem os 
mais altos tesouros da igreja não pervertida” (LOEHE, 1969, 
p. 113). Para ilustrar o ponto da supremacia das Confissões 
Luteranas, Löhe usa a metáfora de “um rei bebendo água 
pura de uma fonte quando ele também poderia ter saciado 
sua sede com água impura de uma cisterna enterrada” (LO-
EHE, 1969, p. 104).

O interesse em promover uma identidade eclesiástico-
-confessional para a missão também foi feita por Ludwig Pe-
tri, que perguntou as seguintes questões em seu tratado Mis-
sion and the Church (1841):

Obviamente não é nem amável, nem sábio, nem 
justo para o cristianismo europeu maduro reter do 
mundo pagão o benefício que conquistou através 
das experiências mais doloridas, nas batalhas mais 
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duras, em meio aos maiores perigos e com as mais 
amargas perdas, para que os pagãos recebam os 
benefícios ao longo do mesmo perigoso, e talvez 
ainda mais ruinoso, caminho... Vamos transmitir 
dogmas aos pagãos de modo tão vago que eles 
e o cristianismo com eles tenham de enfrentar 
uma vez mais as controvérsias nas quais nós 
sangramos: a ariana, a pelagiana, a sacramental 
e outras parecidas? Isso me parece igualmente 
tolo e injusto. Se em nossa doutrina nós temos a 
verdade e a correta compreensão das Escrituras, 
então é assim que devemos apresentá-las aos 
pagãos. Se temos algo bom em nossa natureza 
eclesiástica, isto é, em nossos cultos divinos ou em 
nossos princípios a respeito da relativa liberdade 
de cerimônia e estrutura, por que deveríamos 
negá-los a eles? Em todo caso, muitas batalhas 
ainda ficarão para os pagãos, de modo que nós 
bem poderíamos poupá-los das evitáveis o tanto 
quanto pudermos… Nenhum missionário que 
é comissionado por nós pode, por assim dizer, 
simplesmente aprender as Escrituras de cor e falar 
em suas próprias palavras sem nenhuma exegese, 
interpretação e tradução particular (PETRY, 1841, 
p. 8, 22–11). 

E assim vemos que uma etapa foi alcançada quando a 
igreja e a missão são fundidas conscientemente para promo-
ver a fé. A missão luterana confessional nasceu e sua identi-
dade foi baseada na CA VII, e tornou-se importante declarar 
sua própria identidade eclesiástica e missionária em contras-
te com outras determinadas igrejas e atividades missionárias. 
Essas intenções alcançaram seu ápice em 1892, quando na 
fundação da Missão Bleckmar (agora Missão da Igreja Lutera-
na), dois princípios foram aprovados no sínodo da Igreja Livre 
de Hannover em 1899: “A igreja luterana pode empreender 
apenas missão luterana. 2. A missão luterana pode ser em-
preendida somente por uma igreja luterana.” Em 1953, em 
vista das igrejas parceiras surgindo no campo, uma terceira 
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afirmação foi adicionada por seu diretor executivo, Friedrich 
Wilhelm Hopf: “O trabalho da missão luterana deve conduzir 
a uma igreja luterana.”13

A terceira afirmação levava em consideração não a ques-
tão do que ocorria em casa, mas estava dirigida à igreja que 
era resultante da pregação da palavra. Naquela conjuntura, 
ter o elemento confessional como alvo se tornou importan-
te. Enquanto todas as igrejas inglesas estavam buscando os 
três auto-princípios, os missionários luteranos seguiam mais 
os objetivos na busca de uma confissão pura, a ponto de a 
colaboração com qualquer outra missão não ser mais acei-
tável. E ainda assim, o caráter ecumênico permaneceria em 
foco pois essa missão luterana leva adiante a igreja una, a una 
santa, através de sua própria pregação e ensino.14 A LCMS se 
mantém nessa tradição já que seus primeiros missionários, 
Theodor Naether (1866–1904) e Franz Mohn (1867–1925), fo-
ram influenciados pela posição confessional de Walther sobre 
a inspiração verbal das Escrituras e sua infalibilidade como as 
Escrituras e as Confissões a ensinam, e decidiram tomar uma 
posição contra uma emergente compreensão racionalista das 
Escrituras (STOLLE, 1992, p. 85).15 

13 As duas primeiras foram escritas por Heinrich (Wilhelm) Gerhold (1838–1899) 
(STOLLE, 1993, p. 124–148). Para uma discussão desses três princípios, veja 
Friedrich Wilhelm Hopf, “Lutherische Kirche treibt Lutherische Mission”, em Lu-
therische Kirche treibt Lutherische Mission. Festschrift zum 75 jährigen Jubiläum 
der Bleckmarer Mission (HOPF, 1967, p. 13–47).

14 Por essa razão, a missiologia luterana oferece uma caridade ecumênica ao não 
descartar o fato de que, por mais que os erros sejam evidentes nas missões de 
outras denominações, ainda existe a possibilidade de elas criarem a fé por meio 
de sua pregação. 

15 Naether e Mohn seriam enviados de volta à Índia pela LCMS em 1894 e 1896, 
respectivamente. 
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FASE 5: AFIRMANDO A VIRADA COPERNICANA: 
ECLESIOLOGIA E A MISSIO DEI

Um princípio missiológico contemporâneo importante que 
agora é inabalável é a virada copernicana que foi definida em 
Willingen, em 1952. No relatório sobre a conferência, foi pu-
blicada a seguinte declaração de autoria de Leslie Newbigin: 

A missão tem sua fonte no Deus Triúno. 
Das profundezas do seu amor por nós, o Pai 
enviou seu próprio amado filho para reconciliar 
todas as coisas com ele, para que nós e todos 
os homens possamos, por meio do Espírito 
Santo, ser feitos um nele com o Pai naquele 
perfeito amor que é a própria natureza de Deus 
(NEWBIGIN, 1952, p. 562).16

Esse desenvolvimento de colocar a missão nas mãos de Deus 
como o ponto de partida, e não a igreja, pode até não soar 
tão incisivo. Entretanto, olhando para a história, até a Segunda 
Guerra Mundial a missão era amplamente associada com o que 
a igreja desejava e, em sua em seus esforços pela abertura de 
missões, eram formulados muitos objetivos que pouco tinham 
a ver com o que Deus realmente queria. Em seu livro Missão de 
Deus, Georg Vicedom descreve isso da melhor maneira:

Há o perigo de que a igreja talvez se torne o ponto 
de partida, o propósito e o sujeito da missão. Isso 
não está, no entanto, de acordo com as Escrituras 
já que é sempre o Deus Triúno que age, que faz 
os seus crentes serem membros de seu Reino. 
Mesmo a própria igreja é um instrumento nas 
mãos de Deus. A própria igreja é o único resultado 
da atividade de Deus. A conferência de Willingen 
aceitou o conceito de missio Dei para descrever 
esse fato (VICEDOM, 1965, p. 4–5).

16 Veja também Classic Texts in Mission & World Christianity (NORMAN.; THO-
MAS, 1995, p.103–104).
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A missão está ancorada na ontologia de Deus, que se 
mostra em funcionalidade: Deus é o que ele faz, ele envia seu 
Filho. Nascido dos movimentos intra-trinitários dos primeiros 
pais da igreja, o conceito de missio Dei é construído sobre 
a economia externante da Trindade, de que o propósito de 
Deus na missão é enviar seu Filho para redimir seu mundo 
criado por meio da obra do Espírito Santo.17 Como um termo, 
ele deve ser entendido primeiro como um genitivus auctoris, 
ou genitivo subjetivo, a saber, que o Deus Trinitário é quem 
envia. Mais precisamente, que o Pai envia mas ele próprio 
não pode ser enviado. E, então, também como um genitivo 
de atributo pelo qual Deus é visto também como o enviado 
em seu Filho. Vicedom diz:

Deus envia seu Filho; Pai e Filho enviam o Espírito 
Santo. Aqui Deus faz de si mesmo não apenas o 
Enviado, mas ao mesmo tempo o Conteúdo do 
envio, sem dissolver através dessa Trindade de 
revelação a igualdade de essência das Pessoas 
divinas (VICEDOM, 1965, p. 8).

Infelizmente, no correr dos anos o termo missio Dei foi 
discutido e promovido por numerosas tradições de fé e, 
como resultado, seu uso se tornou mais uma maldição que 
uma bênção. Por causa disso, alguns o chamam de um “carri-
nho de compras” ou um “cavalo de Troia” (BOSCH, 1991, p. 
392). Em contraste com as interpretações ecumênicas, onde 
a agenda é colocada pelo mundo e a igreja é marginalizada 

17 A apresentação de Karl Barth em 1932, intitulada “Die Teologia und die Mission 
der Gegenwart”, dirigida a pastores em uma conferência em Brandenburgo, 
lembra a audiência: “Não deve o mais fiel e convencido missionário pensar se-
riamente sobre o fato de que o conceito ‘missio’ na igreja antiga era um termo 
da doutrina da Trindade, a designação do auto-envio divino, o envio do Filho 
e do Espírito Santo ao mundo?” (BARTH, 1967, p. 115). Em sua apresentação, 
Karl Barth não menciona a missio Dei. Não é a ele, mas à conferência em Willin-
gen em 1952 e a Karl Hartenstein a quem o conceito de missio Dei deve ser 
atribuído (WIHER, 2015, p. 92).
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na missão de Deus, nós temos que pensar com a igreja no 
centro, a saber, que a missão de Deus toma a igreja como 
seu instrumento e que a história da salvação vem através da 
proclamação da igreja, distinta das tratativas diretas de Deus 
com o mundo (isto é, Heilsgeschichte versus Weltgeschichte). 
O lado positivo do termo missio Dei é que ele assume que 
igreja e missão advêm do Deus Triúno e que a igreja está as-
sumindo um lugar central na atividade divina em direção ao 
mundo. A CA VII é incrivelmente útil aqui nisto: ao mencionar 
as marcas e que o Espírito Santo está operando por meio 
delas, ela explica como a soteriologia funciona em contraste 
com propostas alternativas tais como o evangelho social ou 
a teologia da libertação, ou o emergente Reavivamento. Ao 
colocar a igreja na missão de Deus, a igreja também está em 
seu ser entendido missiologicamente. Ela não adota a missão 
ou a considera cumprida através dos programas da igreja. 
Ela deve fundamentalmente entender sua existência na mis-
são de Deus ao mundo e, assim, ser orientada em direção 
ao mundo e transformar sua existência na missão de Deus 
em funcionalidade de acordo com a sequência: “A igreja é, a 
igreja faz o que ela é. A igreja organiza o que ela faz” (GEL-
DER; ZSCHEILE, 2011, p. 64).18

Para elevar essa consciência por uma eclesiologia missio-
nária que evita a dicotomia entre eclesiologia e missões, foi 
cunhado o termo missional . Uma das ideias-chave oferecidas 
por Darrell Guder em seu Igreja Missional é que, “a compre-
ensão eclesiocêntrica da missão foi substituída durante este 
século por uma reconceituação profundamente teocêntrica 
da missão cristã. Acabamos percebendo que missão não é 
meramente uma atividade da igreja. Antes, missão é o resul-
tado da iniciativa de Deus” (GUDER, 1998, p. 4).

18 Para uma discussão sobre ontologia e funcionalidade, veja The Witness of God 
(FLETT, 2010, p.292).
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O luteranismo ainda precisa responder a esse uso do ter-
mo “missional”. Termos novos geralmente geram ceticismo 
entre os teólogos quanto ao seu valor. Certamente, a funda-
mentação proposta teria de ser bem-vinda e, mesmo assim, a 
falta de uma contribuição luterana a este termo justifica pre-
ocupações acerca de sua interpretação. O termo missional 
como é comumente entendido em círculos missiológicos não 
abraça uma eclesiologia como a definida na CA VII. Por isso, 
não fica claro como a missão do Espírito Santo opera, já que 
não são mencionados meios. De fato, na recente atualização 
do livro Missional Church (1998), The Missional Church in 
Perspective (2011), os autores admitem que fizeram apenas 
uma pesquisa modesta sobre o que os sacramentos e a or-
denação significariam para o termo “igreja missional” (GEL-
DER; ZSCHEILE, 2011, p. 61). A partir de agora, o conceito 
promove um entusiasmo sem uma descrição clara do sistema 
de entrega de Deus e sem um ministério em seu apoio. Por 
isso, a menos que seja modificado, o termo “missional” tem 
pouco a oferecer em termos de estruturar a missão luterana.19

Quando aplicamos a missio Dei à CA VII e VIII, estes dois 
artigos pressupõem que o Espírito Santo fez sua obra de reu-
nir uma comunidade de adoração em torno de seus meios, 
as marcas. Deve ser dito que o artigo sobre a igreja não fica 
isolado de seus artigos precedentes. De acordo com Wilhelm 
Maurer, os artigos I a VIII representam uma sequência no es-
quema da história da salvação. Para a atividade da obra di-
vina de reunir que precede o surgimento da igreja, devemos 
apontar para os artigos III e IV da CA, a obra objetiva da mor-
te de Cristo pelo mundo pecador e trazida à comunidade 

19 Eu aponto para isso em Mission from the Cross (SCHULZ, 2009, p.299). Eu tam-
bém menciono aqui uma apresentação não publicada de Ken Schurb, The Church 
in Luther’s Large Catechism: Missional?, em uma conferência em Missouri onde 
ele faz uma pesquisa inicial do conceito e chega a conclusões similares às minhas.
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através da obra do Espírito na CA V. Isso é indicado por Lute-
ro no Catecismo Maior:

Cristo nos obteve e conquistou o tesouro por 
sua paixão, morte, ressurreição, etc. Se , porém, 
a obra ficasse oculta, de forma que ninguém 
soubesse dela, seria vã e perdida. Ora, para 
que esse tesouro não ficasse sepulto, mas fosse 
aplicado e fruído, Deus enviou e fez proclamar a 
palavra, e nela nos deu o Espírito Santo, a fim de 
fazer-nos ver tal tesouro e redenção e torná-lo 
propriedade nossa. (CM II, 38).

A igreja deve entender a si mesma na missão de Deus 
e não no começo nem no ponto final. A missão eclesiásti-
ca total somente é realizada quando a igreja reconhece sua 
natureza missionária e sua posição na missão de Deus como 
tendo sido reunida e agora enviada, e quando a missão é 
entendida eclesiasticamente (STOLLE, 1992, p. 102). Esta é a 
revolução copernicana que o luteranismo aceitou em 1980 na 
Academia Lutero em Ratzeburg, onde o termo “missio Dei” 
foi examinado por estudiosos luteranos e publicado em um 
livro entitulado Lutheran Contributions to the missio Dei.20

As implicações teológicas dessa mudança copernicana são 
aparentes para a missiologia como uma disciplina teológica e 
como um princípio hermenêutico. Assim como o ato de Deus 
enviar seu Filho não é um ato secundário, assim também a igreja 
não pode fazer da missão seu ato secundário. A teologia não 
pode mais marginalizar a missiologia, caso contrário, é teologia 
ruim. O fato triste é este: desde a introdução de uma disciplina 
quádrupla durante o Iluminismo, a teologia sempre sofre de uma 
fragmentação sem um telos unificador. Vê-se agora que este te-
los unificador ou estrutura da teologia é a missão. Assim, como 
Stan Nussbaum coloca: “Os missiólogos não estão pedindo um 

20 Lutherische Beiträge zur Missio Dei. Erlangen: Martin-Luther-Verlag, 1982.
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pedaço maior da torta, mas uma total reestruturação da teolo-
gia como uma disciplina” (NUSSBAUM, 2014, p. 57–66).

Assim, a abordagem missiológica trinitária é mais abran-
gente do que olhar para fragmentos da teologia para explicar 
as missões (LANGMEAD, 2014, p. 67). Christopher Whrigt de-
monstra essa perspectiva hermenêutica a partir das Escrituras:

Os escritos que agora compõem nossa Bíblia 
são eles próprios o produto e um testemunho 
da missão última de Deus… A missão não é 
somente uma de uma lista de coisas das quais a 
Bíblia fala, somente um pouco mais importante 
que as outras. Missão é [… ]”do que se trata de 

verdade” (WHRIGT, 2006, p. 22).

A missiologia não se satisfaz mais com um método de pro-
va de textos onde umas poucas pepitas aqui ou ali validam 
a missão. Antes, ela lê a Bíblia missiologicamente e entende 
a igreja missiologicamente. E Wright leva o foco trinitário um 
passo além e vê em Cristo não somente o Senhor e Salva-
dor, mas também o enviado por Deus que envia sua igre-
ja. Assim, segundo Wright, teologia cristocêntrica deve ser 
também missional. Infelizmente, a hermenêutica de Wright 
é ampla e abrangente: distinções importantes entre a missio 
generalis e a missio specialis de Deus não são feitas. Qual é 
a diferença entre o Primeiro Artigo ou o mandato cultural e o 
mandato da missão para proclamar o evangelho, para o qual 
novamente aponta a CA VII? Quão importante é, exegética e 
biblicamente, que nos Evangelhos Deus deseja que sua pala-
vra seja pregada, ouvida, e então recebida através do batis-
mo? A missão é ato sacramental querigmático e menções nas 
Escrituras devem ser identificadas como a verdadeira missão 
de Deus onde isso ocorre. 
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FASE 6: DEBATENDO-SE COM OS DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS

Se acompanhamos o relatório de Dana Robert publicado 
em Missiology sobre a história da Sociedade Americana de 
Missiologia (ASM) - fundada em 8 a 11 de junho de 1973 - 
vamos ver o passado problemático que as missões tiveram 
na América do Norte.1 No início dos anos 1970, o colapso 
da legitimidade da missão estava iminente. A queda do co-
lonialismo e a guerra do Vietnã provocaram um caos nas 
missões. Movimentos nacionalistas em muitos países culpa-
ram os missionários de ser cúmplices da ocupação ocidental 
e os mandaram voltar para casa. A crítica aos missionários 
resultou na perda de interesse dos estudantes no que eles 
consideravam um empreendimento colonialista; estudos da 
missão em seminários denominacionais foram abortados ou 
substituídos por outros cursos e, nas universidades, a secu-
larização dos estudos religiosos marginalizou as missões e o 
evangelismo. As concessões do Concílio Vaticano II (1962-
1965) a outras religiões fizeram com que muitos missioná-
rios católicos romanos deixassem o campo ou a igreja. E a 
única sociedade profissional para estudo das missões que 
permaneceu foi a Associação dos Professores de Missões 
que tinha como base seminários e que minguou para um 
pequeno número (ROBERT, 2014, p. 7). Graças aos esforços 
da ASM, a missão sobreviveu tanto na prática quanto como 
um assunto de educação teológica. Mas sua sobrevivência 
foi construída ao redor de três temas controversos sobre os 
quais havia desacordo, mesmo dentro da associação: cola-
boração e convergência (isto é, ecumenicidade), crescimen-
to da igreja e contextualização.

1 Aqui estou parafraseando “Quarenta anos da Sociedade Americana de Missio-
logia: retrospectiva e perspectiva”, de Dana Robert (ROBERT, 2014, p. 6–25).
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Esses três temas ainda hoje cativam as discussões teológi-
cas. A CA VII refere-se a esses três assuntos, e podemos ser 
gratos pela referência a satis est: primeiro, a CA VII professa 
uma ecumenicidade baseada na una sancta, que ultrapassa 
as linhas denominacionais. O ponto da CA não é tanto lu-
tar por uma unidade visível, mas antes apontar que a unida-
de não deve estar associada com uma igreja visível, a Igreja 
Católica Romana. Em vez disso, a Confissão de Augsburgo 
procurou redefinir a verdadeira unidade com o evangelho da 
justificação pela fé. Assim, em vez de toda a visível desunião 
da igreja visível, os confessores podiam argumentar que a 
verdadeira unidade da igreja ainda persiste somente pela fé 
e não é um artigo de visão, mas sim de fé. Entretanto, em-
bora essa única igreja que eles chamam de una santa exista 
pela fé somente, ela precisa das marcas visíveis da igreja, a 
pregação pura do evangelho e a administração correta dos 
sacramentos, a fim de ser criada e sobreviver. Em contraste, 
as relações ecumênicas hoje querem ver uma maior unidade 
visível, pensando que é por isso que a CA está implorando.2

A razão de existir da LCMS e sua identidade é moldada 
pela CA VII, pois a referência à pregação pura do evangelho 
e à administração correta dos sacramentos define sua relação 
com outras igrejas visíveis. Em outras palavras, sem negar que 
a verdadeira unidade da igreja é pela fé e que ela perpassa as 
divisas linhas denominacionais, a busca de unir as igrejas visí-

2 De 30 de outubro a 8 de novembro de 2013, a assembleia do Concílio Mundial 
de Igrejas se reuniu em Busan e divulgou uma afirmação de unidade que pede 
um maior compromisso com a unidade visível da igreja. A afirmação diz: “Em 
fidelidade a este nosso chamado comum, vamos buscar juntos a completa uni-
dade visível da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica quando expressarmos 
nossa unidade em torno da Mesa do Senhor.” Nesse caso, as marcas da igreja 
traçam as linha, e tudo o que não pertence a elas, como as práticas e tradições, 
pertence ao outro lado da linha. São tradições humanas e não fazem parte da 
unidade da igreja. 
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veis é guiada pela própria sentença da pregação pura do evan-
gelho e a correta administração dos sacramentos. No caso de 
alguém ter dúvidas sobre o que significa “pregação pura do 
evangelho”, a LCMS sempre se baseou na FC, DS X, 31 (“tanto 
quanto estas igrejas estão por outro lado unidas no ensino e 
em todos os artigos da fé”)3 como um comentário importante. 
Nisso vemos que os confessores não são minimalistas do evan-
gelho4, mas sim que o evangelho da justificação, embora seja 
verdadeiramente o centro para moldar nossa identidade, está 
em uma longa linha de outras doutrinas que devem ser man-
tidas. Se, por exemplo, definíssemos ordenadamente o evan-
gelho mas daí ignorássemos uma compreensão adequada do 
ministério ou da predestinação, então o evangelho não seria 
pregado e perderia sua relevância. Quais alternativas temos 
atualmente a essa abordagem? Deveríamos tomar a aborda-
gem do evangelicalismo americano, cuja base para a unida-
de é principalmente o subjetivismo, uma experiência pessoal 
com Cristo e uma habitação de seu Espírito, uma conversão e 
uma demonstração de santidade pessoal expressa em reavi-
vamentos? Ou deveríamos acompanhar um confessionalismo 
evangelical, como vemos na Federação Luterana Mundial e no 
Concílio Mundial de Igrejas, que tem como única base para a 
unidade a doutrina da justificação pela graça que foi tão alte-
rada que dificilmente representa o que as Confissões ensinam, 
e a permite coexistir com uma porção de doutrinas que, na 
verdade, a contradizem?

3 “Assim, as igrejas não se condenarão reciprocamente em razão de dissimilarida-
de em cerimônias, quando, em liberdade cristã, uma tem menos ou mais, desde 
que estejam concordes entre si na doutrina e em todos os artigos dela, como 
também no uso correto dos santos sacramentos” (DS X, 31).

4 Leif Grane vê o “ensino do Evangelho” da CA VIII de uma forma minimalista: 
“A CA poderia muito bem ser caracterizada como pré-confessional, já que de 
forma alguma vislumbra ou engloba a ideia de uma confissão como uma linha 
de demarcação de uma denominação para outra” (GRANE, 1987, p.97). 
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O fato é que a igreja una pela fé existe e o satis est apon-
ta o que ela precisa para sobreviver. Entretanto, para exigir 
unidade visível umas com as outras, o ensino do evangelho e 
todos os seus artigos se tornam relevantes, e isso valida por 
que a igreja evangélica luterana, e a identificação da LCMS 
com ela, existe. Isso explica a regra de longa data para os 
luteranos na América do Norte de que os púlpitos e altares 
luteranos são somente para pastores luteranos; mais espe-
cificamente como uma regra de communio in sacris que se 
aplica às missões também. 

Segundo, com relação ao movimento Church Growth 
(crescimento da igreja), a CA VII fala da obra do Espírito San-
to que, através de seus meios, concede a fé onde e quando 
lhe apraz. Nenhuma menção é feita sobre programas huma-
nos e ciências sociais como meios que contribuem para o 
crescimento quantitativo da igreja. A Confissão de Augsbur-
go, incluindo a CA VII e VIII, fez da palavra de Deus seu foco 
primário, e não a igreja, como ela é representada no sistema 
hierárquico do catolicismo romano e em suas tradições. É a 
viva vox evangelii que serve e permanece como o princípio 
fundamental da verdadeira igreja de Cristo (CA VIII). A Refor-
ma define a igreja como a creatura verbi e, por isso, faz da 
igreja de todos os tempos e de todos os lugares um fruto da 
palavra viva de Deus proclamada e dos meios da graça. É por 
isso que, junto com Martinho Lutero, Walther pode chamar 
a igreja de “mãe”, onde a salvação é encontrada e não fora 
dela.5 A lição missiológica que aprendemos disso é que a 
Reforma e as Confissões nos motivam não a buscar o cresci-
mento da igreja, mas a proclamação do evangelho da qual a 
igreja surge e vive. O crescimento e expansão da igreja em 

5 “Ele [o Espírito Santo] tem uma comunidade única no mundo, que é a mãe que 
gera e carrega cada cristão através da Palavra de Deus, que o Espírito Santo 
revela e proclama […]” (LC II, 42 [TBC 436]).
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todas as partes do mundo são apenas consequências desse 
motivo missionário de proclamar o evangelho. 

Terceiro, sobre a contextualização, o satis est da CA VII também 
serve como um importante qualificador nisso em que é suficiente 
para a verdadeira unidade da cristandade em todo o mundo o 
estar em acordo sobre a pregação pura do evangelho e a correta 
administração dos sacramentos, e não sobre ritos e cerimônias. 
Isso significa que ela provê uma abertura para comunidades lo-
cais expressarem sua prática de formas diferentes das nossas.6 No 
entanto, a CA VII toma uma perspectiva universal ou católica para 
que todas as igrejas no mundo concordem sobre qual é o seu pro-
pósito comum, que é não ameaçar a pregação pura do evangelho 
e a administração dos sacramentos com teologias locais e sincre-
tismo.7 Do ponto de vista da CA VII, a unidade era encontrada na 
fé e no consenso do evangelho (consentire de doctrina evangelii) 
e não em tradições humanas que a Igreja Católica Romana estava 
impondo em cada comunidade de culto. Hoje o argumento pelo 
satis est empurra para uma liberdade e autonomia das congrega-
ções em cerimônias e culto que pode colocar em perigo qualquer 
forma de unidade de culto. Se virmos o contexto da CA, somos 
prevenidos de não pensar dessa forma. A introdução das agen-
das luteranas foi um projeto imediato que a Reforma começou e 
Melanchthon argumentava que uma vez que os ritos, fossem eles 
universais ou locais, são estabelecidos como não necessários para 
a salvação, são não obstante mantidos por causa da tranquilidade 

6 Discussões sobre contextualização são raras na LCMS, embora sejam muito ne-
cessárias se o evangelho quer encontrar seu lugar nas etnias da América do 
Norte. Uma tentativa louvável para trazer temas contextuais à nossa atenção 
veio recentemente do estudo de Larry Vogel, “America’s Changing Demogra-
phic Landscape” (VOGEL, 2015, p. 10–28).

7 A permissão para a liberdade em ritos e cerimônias não parece colocar o ius 
liturgicum nas congregações, se vamos à prática atual da LCMS. Entretanto, é 
evidente que tal liberdade foi deixada às igrejas territoriais: “[…] nossas igrejas 
ensinam” e não às igrejas locais que pertencem àquele território. Isso explica o 
forte impulso por agendas uniformes desde o início da Reforma.
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e paz na igreja (Ap VII, 33–34) (GRANE, 1987, p. 96). Ao serem 
incorporados aos adiáforos da igreja, assim como as vestimentas e 
os utensílios da santa ceia, a liturgia e a música se tornam assuntos 
indiferentes. Se a teologia e a prática podem ser vistos tão divor-
ciadas uma da outra é uma grande questão para a qual uma mis-
siologia litúrgica poderia providenciar orientação com princípios 
vindos do amor de Lutero pela música e da teologia da Reforma. 
É um tema urgente como sempre foi (SEIFERT, 2003, p. 6).

Pode ser verdadeiro o que diz Andrew Walls: que nós nunca 
encontraremos o cristianismo universal em si mesmo, mas sem-
pre em expressões locais, e isso quer dizer uma forma histórica 
e culturalmente condicionada (WALLS, 1996, p. 235). Entretan-
to, a CA VII e VIII oferecem uma perspectiva universal que a 
igreja precisa para sua sobrevivência e que é a pregação pura 
do evangelho e a correta administração dos sacramentos, e, em 
contraste ao pluralismo e relativismo, nós assumimos que existe 
uma interpretação desse evangelho e uma interpretação para 
os sacramentos também. Aqui a CA VII e VIII fornecem a meta-
narrativa, que limita a criação de teologias locais e uma contex-
tualização radical do evangelho que mantém uma igreja e sua 
teologia cativas ao contexto cultural. A referência da CA VII ao 
“ensino do Evangelho e à correta administração dos sacramen-
tos” pede por uma metateologia, e os Credos e as Confissões 
servem a esta metateologia contra tentativas de localizar e sin-
cretizar o evangelho. Pode ser isso o que Paul Hiebert sugere 

com seu conceito de contextualização crítica.8 

8 A contextualização crítica vê “a cultura tanto como boa como má, não simples-
mente como um veículo neutro para entender o mundo. Nenhuma cultura é 
absoluta ou privilegiada. Somos todos relativizados pelo evangelho.” Assim, 
Paul Hiebert aponta: “Numa escala global isto pede tanto por teologias locais 
como globais. As igrejas locais têm o direito de interpretar e aplicar o evange-
lho em seus contextos, mas elas também têm a responsabilidade de unir-se à 
grande comunidade eclesiástica de todo o mundo para buscar superar tanto 
as perspectivas limitadas que cada uma traz como os preconceitos que cada 
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CONCLUSÃO

Dado o que foi dito, o argumento básico é que a missão 
é uma nota ecclesiae, uma marca da igreja que tem suas ra-
ízes na CA VII e VIII, na pregação do evangelho e na admi-
nistração dos sacramentos. Tudo o que é necessário é uma 
mudança no escopo que abarque um foco em direção ao 
mundo. A missão é a igreja expressando e testemunhando as 
intenções salvíficas de Deus ao mundo por meio da pregação 
do evangelho e da administração correta dos sacramentos. 
Assim, imbuídos pelo Espírito da missão de Deus, a orienta-
ção da igreja em direção ao mundo não é uma escolha. Deus 
a define dessa forma. Se a missão é tratada como uma nota 
ecclesiae, então os artigos VII e VIII da Confissão de Augs-
burgo permanecerão missiologicamente valiosos e âncoras 
importantes para tratar de questões como esses seis estágios 
demonstram. Mas, afirmando então uma eclesiologia missio-
nária, também teremos que fazer ajustes na maneira de en-
sinar missões no currículo e em como ela é praticada na vida 
do sínodo e das congregações. Além disso, quando a missão 
é a vida da igreja, então ela é obrigada a ir adiante e tratar 
de temas e desafios atuais como igreja e não entregar ou 
terceirizar grande parte da sua vida missionária a grupos de 
interesse individuais.

uma tem e que podem distorcer o Evangelho.” (HIEBERT, 2010, p. 93–94). Paul 
Hiebert, que toma uma perspectiva cultural, não obstante elogia o valor dos 
credos: “Um método muitas vezes negligenciado pelos protestantes são os ca-
tecismos. Como o credo cristão primitivo, estes são breves sumários teológicos 
que podem ser memorizados e relembrados rapidamente. Hoje muitos protes-
tantes têm teologias de bufê e lhes falta um entendimento simples e coerente 
do evangelho (Bibby 1987). Confissões e catecismos não somente fornecem 
uma visão abrangente da fé cristã, mas também preservam essa fé ao longo do 
tempo. As igrejas que os recitam, mesmo depois de os membros terem perdido 
uma fé viva e vital, podem experimentar um reavivamento mais tarde, quando 
a geração mais jovem criada na igreja compreende essas verdades” (HIEBERT, 
SHAW e TIENOU, 1999, p. 253).
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O PRIMEIRO MANDAMENTO 
COMO UMA RESPOSTA 
EVANGELÍSTICA EM 
UM CONTEXTO DE 
ABORDAGENS DE CARÁTER 
COLONIALISTA

THE FIRST COMMANDMENT AS AN 
EVANGELISTIC ANSWER WITHIN A CONTEXT 
OF COLONIALIST APPROACHES

Francis Dietrich Hoffmann1

RESUMO

Este artigo propõe que se olhe para a missão evangelís-
tica a partir do primeiro mandamento. Ao fazer isso, o mis-
sionário se coloca lado a lado daquele a quem se busca 
alcançar com o evangelho. Dessa forma, evita-se a aborda-
gem de caráter colonialista representada pelo regramento 

1 Bacharel em Teologia pela Universidade Luterana do Brasil (RS), em 2008. Espe-
cialista em Ministério Pastoral pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo (RS), 
em 2010. Mestre em Teologia do Novo Testamento pelo Seminário Concórdia 
de São Leopoldo (RS), em 2016. Pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil 
(IELB) na Comunidade Evangélica Luterana Concórdia de Gramado, RS, desde 
março de 2018. Vice-Conselheiro do Distrito Hortênsias. Doutorando em Histó-
ria da Exegese no Concordia Seminary, Saint Louis, MO – EUA.
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da vida das pessoas, abordagem esta que caracteriza boa 
parte do protestantismo brasileiro. Ditar regras como abor-
dagem evangelística pressupõe que o missionário/evangeli-
zador está acima ou em posição de privilégio. A abordagem 
sob a ótica do primeiro mandamento, por outro lado, coloca 
ambos lado a lado, isto é, tanto o missionário quanto as 
pessoas tidas como alvo da missão são igualmente depen-
dentes da graça universal de Deus revelada em Cristo. Esta 
segunda abordagem é comparada com o atender a um con-
vite para uma refeição, em que todos somos convidados e 
famintos por aquilo que é servido.

Palavras-chave: Missão. Colonialismo. Primeiro manda-
mento. Confiança. Pecado. Graça

ABSTRACT

This article proposes to look at the evangelistic mission from 
the First Commandment. In doing so, the missionary stands side 
by side with the one he seeks to reach with the Gospel. In this 
way, the colonialist approach represented by the regulation of 
people’s lives is avoided, an approach that characterizes a major 
part of Brazilian Protestantism. Rule-making as an evangelistic 
approach presupposes that the missionary/evangelist is above 
or in a position of privilege. The First Commandment approach, 
on the other hand, places both side by side, namely, the missio-
nary and the people intended as the mission goal are equally 
dependent on the universal grace of God revealed in Christ. This 
second approach is compared to answering an invitation to a 
meal, where we are all invited and hungry for what is served.

Keywords: Mission. Colonialism. First Commandment. 
Trust. Sin. Grace.
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INTRODUÇÃO

‘O que a sua igreja proíbe?’ Essa pergunta pode soar es-
tranha aos ouvidos luteranos, no entanto não foram poucas 
as vezes que eu a ouvi em minha juventude. Eu cresci em uma 
cidade onde os luteranos eram uma minoria e quase todos 
em meu círculo de amizade precisavam de uma explicação 
sobre o significado de ser luterano. Curiosamente, a conversa 
geralmente levava à pergunta mencionada acima. O objetivo 
era descobrir as leis dentro de uma congregação denomina-
da luterana. A expectativa geralmente incluía não assistir à 
TV, não usar certos tipos de roupa, não agir de determinada 
maneira e coisas semelhantes. O meu problema com a per-
gunta era que não conseguia encontrar uma maneira fácil de 
respondê-la. Não conseguia lembrar de nenhum código de 
conduta moral luterano aos moldes do que me era pedido. A 
única coisa que podia responder era: ”Bem, meu pastor me 
ensinou os dez mandamentos. Eu preciso guardá-los”.

Ainda que muitas vezes me tenha passado desapercebido, 
diálogos tão simples como esses guardavam uma diferença 
teológica significativa. Essa diferença é resultado prático da 
maneira como muitos missionários/evangelistas fizeram o seu 
trabalho no Brasil. Portanto, o problema que este artigo quer 
endereçar é a atitude de muitos missionários/evangelistas, 
que passam a regrar a vida das pessoas porque entendem 
que essa seja a sua missão como enviados de Deus. Esse pro-
blema pode ser entendido à luz do argumento de George 
Tinker, que afirma a necessidade de ”descolonizar a teolo-
gia”. Este artigo propõe fazer isso por meio do ensino do pri-
meiro mandamento como fundamento para a compreensão 
de toda a lei de Deus levando em consideração a tendência 
evangelical brasileira.
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O DIÁLOGO COMO POSSIBILIDADE PARA A 
MISSÃO

Talvez nem sempre nos damos por conta da importância do 
diálogo em um ambiente missionário. Contudo, é assim que a 
Bíblia muitas vezes descreve a evangelização. Lembre-se, por 
exemplo, da história de Jesus e o jovem rico (Marcos 10.17–
27, NAA). A história começa com uma pergunta: “Bom Mes-
tre, que farei para herdar a vida eterna?” (v. 17). A resposta 
de Jesus parecia favorecer o jovem, pois ele realmente obser-
vava as proibições e as ordens mencionadas por Jesus. Esse 
era o seu código de conduta moral desde a sua juventude. 
No entanto, ao invés de elogiar as suas obras, Jesus deu ao 
jovem um novo mandamento: “vá, venda tudo o que tem, dê 
o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu; depois, 
venha e siga-me” (v. 21).

Além de perceber que diálogos desse tipo geralmente são 
de natureza evangelística, é preciso notar que o foco não deve 
ser apenas o guardar ou não dos mandamentos, mas a sepa-
ração de Deus. Sabemos que, no final da história, o jovem foi 
embora triste. Em outras palavras, aquele jovem guardou os 
mandamentos, pelo menos aqueles que Jesus havia citado. 
No entanto, esse guardar não o fez compreender a razão de 
considerar Jesus seu bom mestre. Em uma perspectiva cristã, 
guardar os mandamentos, ou ter a impressão de guardá-los, 
não o preveniu de separar-se do Deus encarnado. Ele não con-
seguiu encontrar a razão para chamar Jesus de bom.

Para Lutero, a conexão entre as palavras ”Deus” e ”bom” 
estão expressas no primeiro mandamento. Ele escreve, “Que 
significa ter um Deus, ou, que é Deus? Resposta: Deus desig-
na aquilo de que se deve esperar todo o bem e em que de-
vemos refugiar-nos em toda apertura. Portanto, ter um Deus 
outra coisa não é senão confiar e crer nele de coração” (Cate-
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cismo Maior, Dos Mandamentos, 2, p. 394). Com isso, Lutero 
sugere que o primeiro dos mandamentos, e do qual todos 
os outros dependem, é sobre confiança. A quem quer que 
você confie o seu coração, esse é o seu deus. Nesse sentido, 
podemos dizer que o jovem rico estava certo ao perguntar 
a Jesus sobre a vida eterna. Ele estava procurando a quem 
confiar o seu coração. Temos muitas pessoas hoje que ainda 
pedem coisas semelhantes. As pessoas desejam longevida-
de, aceitação, aprovação.

Grande parte do trabalho evangelístico trata-se de res-
ponder questões justas (ou injustas) de muitas pessoas dife-
rentes. Elas nos perguntarão o que nossa igreja proíbe e o 
que ela exige, se elas serão aceitas ou não em nosso meio e 
o que elas terão que fazer para isso. A igreja pode respon-
der a isso? Proponho aqui olhar para o primeiro mandamen-
to conforme explicado por Lutero em seu Catecismo Maior 
como uma resposta evangelística ao mundo em que vivemos. 
Como auxílio para tal visão, os autores citados na bibliografia 
são de grande importância para esse fim.

PRIMEIRO MANDAMENTO: UMA MENSAGEM 
DE DEUS PARA TODA A HUMANIDADE

Ao lidar com o primeiro mandamento, Martinho Lutero es-
tava bem ciente de que ele não estava entre as pessoas que 
Deus libertou da escravidão no Egito. Ele lida com o assunto 
como um estrangeiro. O mandamento não é dele, mas de 
Deus e pertence a Deus. No entanto, também não é proprie-
dade de Israel. Para Lutero, Deus entrega os mandamentos 
como o Criador do mundo. Isso significa que o primeiro man-
damento é a mensagem de Deus para o mundo inteiro, e não 
apenas para parte dele.
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O primeiro artigo do Credo ensina a criação do mundo 
inteiro. Deus é criador não apenas de parte do que existe, e 
sim de todas as coisas. Além disso, o primeiro artigo do Cre-
do ensina que Deus é mantenedor de todas as coisas. Essa 
relação de cuidado de Deus é o que leva a pessoa a confiar. 
Assim diz Lutero,

Visto que tudo quanto possuímos, e, além disso, 
o que há no céu e na terra, diariamente nos é 
dado, conservado e protegido por Deus, segue-
se por si mesmo a conclusão de que sem dúvida 
devemos amá-lo, louvá-lo e agradecer-lhe sem 
cessar por causa disso, e, em suma, dedicar tudo 
isto a seu serviço, conforme ele o exige e ordena 
nos Dez Mandamentos. (Catecismo Maior, Do 
Credo, 17, p. 449)

Neste sentido, Deus se relaciona com todas as pessoas 
do mundo não apenas no passado (como criador), mas tam-
bém no presente (como mantenedor).2 Deus cria e sustenta 
a todos a fim de trazê-los à confiança, a reconhecerem que 
Deus é bom. Lutero diz em sua explicação do primeiro artigo 
do Credo: “De sorte que o Credo outra coisa não é senão 
resposta e confissão dos cristãos fundamentadas no primeiro 
mandamento” (Catecismo Maior, Do Credo, 10, p. 448).

O termo resposta aqui sugere que ninguém pode crer em 
Deus de todo coração por si mesmo. O primeiro mandamento 
aborda um problema compartilhado por toda a humanidade; a 
idolatria. Israel caiu em idolatria. Os atos maravilhosos de Deus 
no Egito e no deserto não impediram que o povo caísse nesse 
grande mal (Êx 32; Dt 32; Js 2). A mensagem dos profetas não 
impediu Israel de construir altares em honra a deuses falsos 
(2Rs 17.7). Em sua explicação ao primeiro mandamento, Lutero 

2  Cf. Oswald Bayer, Schöpfung als Anrede: zu einer Hermeneutik der Schöpfung, 
Tübingen: Mohr Siebeck, 1990.
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recorda, por exemplo, a apostasia de Saul (1Sm 15.11). Por ou-
tro lado, todas as pessoas fora de Israel precisavam aprender 
como confiar em Deus. Os profetas tinham uma mensagem 
aos países estrangeiros a fim de resguardá-los da idolatria.3 
Portanto, tanto israelitas quanto não israelitas precisavam ser 
resgatados ou impedidos da idolatria.

O primeiro mandamento, conforme explicado por Lutero, 
ensina os seres humanos a não confiarem em nada de cará-
ter idólatra. Isso não inclui apenas divindades feitas à mão. Se 
confiarmos nosso coração a nossas obras, ainda seremos idó-
latras. Esse mandamento quer nos ensinar a confiar totalmente 
em Deus. Qualquer coisa em que nosso coração confie, esse 
é nosso deus. Lutero diz que “Aquilo, pois, a que prendes o 
coração e te confias, isso, digo, é propriamente o teu Deus” 
(Catecismo Maior, Dos Mandamentos, 3, p. 395). Assim, o pri-
meiro mandamento pretende “exigir fé genuína e confiança 
de coração” e Lutero complementa afirmando que essa fé e 
confiança “se apega exclusivamente a ele” (Catecismo Maior, 
Dos Mandamentos, 4, p. 395). Com isso fica claro que o man-
damento quer nos impedir de acreditar em falsos deuses.

Lutero, porém, enfatiza que todo ser humano está voltado 
à idolatria. Ele diz: “Porque jamais um povo foi tão ímpio, que 
não instituísse e observasse algum culto divino” (Catecismo 
Maior, Dos Mandamentos, 17, p. 396). Qualquer cerimônia 
ou ato humano à parte da verdadeira fé em Deus trata-se de 
idolatria. Tampouco as cerimônias denominadas cristãs estão 
livres desse perigo. Lutero sabe do perigo que ele mesmo cor-
re e não se exime da culpa de ter praticado essas mesmas ceri-
mônias. Ele se inclui como parte do problema quando recorda 
das vezes que ele também tentou ganhar o favor de Deus ba-
seado em alguma obra humana. Diz ele que “Trata-se da maior 

3 Cf. David Firth, Including the Stranger Foreigners in the Former Prophets, 
Downers Grove: Intervarsity, 2019.
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idolatria que até agora praticamos, e ela ainda impera no mun-
do” (Catecismo Maior, Dos Mandamentos, 22, p. 397). Todos 
são pecadores e tendem à idolatria. É por isso que o primeiro 
mandamento é uma mensagem para toda a humanidade.

PRIMEIRO MANDAMENTO E  
A UNIVERSALIDADE DO PECADO

Ainda que controverso para muitas pessoas, o conceito 
de pecado é fundamental para entendermos a importância 
do primeiro mandamento. No contexto da tradição luterana, 
pecado é essencialmente falta de confiança em Deus. Assim 
Lutero escreve em seu Sermão sobre o Evangelho de João 
de 1538, ele diz que a “descrença retém todo pecado e não 
pode possuir o perdão, assim como a fé liberta de todo peca-
do. Portanto, sem esta fé tudo, incluindo as melhores obras e 
vida que o homem pode realizar, é e continua sendo pecado 
e é condenável.” (WA 46:42 - Tradução nossa). Note que, 
para Lutero, mesmo obras classificadas como boas continu-
am sendo pecaminosas se estas dispensam Cristo. O ponto 
aqui não é a prática de boas obras em si, mas o relaciona-
mento da pessoa com Deus.

Seguindo nessa linha, as Confissões Luteranas deixam claro 
que o problema do pecado não é tão somente algo exterior 
ou visível, mas interno. Essa ênfase é refletida na insistência 
em demonstrar que o pecado original nos afasta de Deus, pois 
estamos naturalmente inclinados à idolatria. Nos Artigos de 
Esmalcalde, Lutero diz que “a função ou virtude principal da lei 
é revelar o pecado hereditário com os frutos e tudo, e mostrar 
ao homem a que tremenda profundidade sua natureza caiu e 
quão abismalmente está corrompida, pois a lei precisa dizer-lhe 
que não tem Deus nem o venera, ou que adora deuses estra-
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nhos, coisas que antes e sem lei ele não teria crido” (Livro de 
Concórdia, Os Artigos de Esmalcalde, II, 4, p. 324).

Portanto, o problema do pecado não é somente uma ex-
pressão externa de ações humanas. Lutero vê o problema do 
pecado não apenas nas instituições. Quando ele menciona 
as cerimônias idólatras de sua época, por exemplo, ele não 
se preocupa apenas com a cerimônia externa, mas com a sua 
motivação. Depois de descrever algumas práticas comuns de 
sua época, como jejuar e invocar o nome de alguns santos, 
Lutero descreve o verdadeiro problema segundo ele: “Pois 
todos esses põem seu coração e confiança em outra coisa 
que não no Deus verdadeiro. Nada de bom esperam dele, 
nem junto a ele o procuram” (Catecismo Maior, Dos Manda-
mentos, 12, p. 396). Com isso, Lutero está dizendo que a prá-
tica externa vem de um coração idólatra, o qual se expressa 
em diversas formas de pecados.

Dizemos a partir disso que a prática pecaminosa em nossa 
sociedade vem de corações idólatras. Em outras palavras, o 
pecado não está essencialmente nas instituições, e sim no pró-
prio coração humano. Ted Peters, em seu livro sobre o Pecado, 
trata essa questão de modo prático. Ainda em sua Introdução, 
ele diz que seu livro é o resultado do esforço para entender a 
relação entre a prática do Satanismo e os princípios da Nova 
Era em muitas partes dos Estados Unidos. Uma das possíveis 
explicações para esse fenômeno, segundo ele, é a falta de uma 
interpretação cristã para a questão do mal na sociedade ame-
ricana atual. Ele observa que, nos últimos tempos, os teólogos 
se esforçaram mais para olhar o mal na sociedade e menos na 
alma humana, isto é, o mal é entendido mais em nossa socie-
dade atual de modo exterior do que interior.

Peters propõe tratar com maior seriedade o problema do 
pecado para entender melhor o que acontece em nós e em 
nossa sociedade e levá-lo a sério. Nesse contexto, ele afirma: 
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“No cerne ou na essência de todo pecado está a falha em 
confiar em Deus. […] Em suma, o pecado é o fracasso em 
cumprir os mandamentos de Jesus de amar a Deus e ao pró-
ximo” (PETERS, 1994, p. 8 - Tradução nossa). Quando a “in-
terpretação cristã” sobre o mal é perdida, então a sociedade 
procura dar suas próprias interpretações sobre o mal como 
observa Peters. O problema é que, devido à tendência idó-
latra do coração humano, essas interpretações nunca resol-
verão o real problema do ser humano, isto é, trazer-lhe a um 
correto relacionamento com Deus. No caso de o missionário 
não entender que o problema humano vai muito além das 
expressões externas do seu pecado, ele também não pode-
rá dar nenhuma solução ao problema humano além do que 
tentar regrar a vida das pessoas com cerimônias exteriores e 
códigos de conduta.

Peters concorda assim com Lutero que o problema do pe-
cado é a falta de confiança em Deus. Este é um problema uni-
versal, pois o pecado é universal. Paulo afirma, “pois todos 
pecaram e carecem da glória de Deus” (Rm 3.23). O salmista 
lamenta, “Todos se desviaram e juntamente se corromperam; 
não há quem faça o bem, não há nem um sequer” (Sl 14.3). 
Declarar a universalidade do pecado é declarar a tendência 
natural da humanidade para a idolatria. No contexto da so-
ciedade, isso é importante de se dizer porque o pecado traz 
desordem e mata. No contexto da igreja cristã, isso é impor-
tante de se dizer porque o pecado destrói o nosso relaciona-
mento com Deus e o nosso relacionamento com outros seres 
humanos. No contexto missionário isso é importante porque 
atacar a idolatria do coração humano é a grande razão do 
trabalho evangelístico.
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PRIMEIRO MANDAMENTO E  
A PROCLAMAÇÃO UNIVERSAL DA GRAÇA

A idolatria só termina quando confiamos em Deus. Se a 
confiança é uma característica humana, o problema da ido-
latria não é sobre confiar ou não. Dito de outra forma, o pro-
blema da humanidade não é que nos falte fé. Todos têm fé e 
confiança em alguém ou algo. O problema é que, por causa 
de nosso coração idólatra, nós sempre criamos ídolos para 
repousar o nosso coração sobre eles. Somente quando per-
cebemos que nossos ídolos não podem nos ajudar e que so-
mente a graça de Deus é capaz de nos suster é que somos 
libertos da escravidão da idolatria.

A fim de demonstrar como a confiança é algo inerente ao 
ser humano e perceber que o problema humano não é sobre 
confiar ou não, mas sobre em quem confiar, são de grande 
ajuda as descobertas realizadas pelo psicanalista social Erik 
Erikson. Erikson propôs no século passado que a caracterís-
tica mais básica no desenvolvimento humano é a confiança. 
No caso de problemas no desenvolvimento na fase inicial da 
vida, este resulta em desconfiança. O ser humano adquire 
outras características ao longo da vida sem nunca perder as 
marcas deixadas em cada uma das fases do desenvolvimen-
to. Para ele, é por isso que todas as religiões apelam a uma 
confiança infantil em um momento da vida. Em suas palavras, 
“Todas as religiões têm em comum a entrega infantil perió-
dica a um Provedor ou provedores que dispensam fortuna 
terrena, bem como saúde espiritual” (ERIKSON, 1950, p. 222 
- Tradução nossa). Essa entrega significa para ele um retorno 
à característica mais básica do desenvolvimento humano, isto 
é, a confiança.

A observação de Erikson é interessante para esta exposi-
ção porque destaca a confiança como um ponto fundamental 
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do desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, não desen-
volvemos essa característica sozinhos. Dependemos de nos-
sos pais e/ou das pessoas responsáveis por nossa formação. 
De modo análogo, a visão de Lutero coloca a relação de con-
fiança em Deus como a condição mais fundamental do de-
senvolvimento humano. O primeiro mandamento não é ape-
nas o primeiro de uma lista, porém o mais fundamental de 
todos os dez. No caso de algo ferir essa relação, o resultado 
é desconfiança. Como dito anteriormente, a relação de todos 
foi afetada por causa do pecado. Deus anuncia a todos o seu 
primeiro mandamento a fim de corrigir esse relacionamento 
afetado com os seres humanos.

Essa correção, porém, não acontece somente com o anún-
cio da lei. Aqui precisamos ver o próprio Deus em ação para 
resgatar as pessoas de seu pecado. O que Lutero constante-
mente faz em sua exposição ao primeiro mandamento é des-
tacar a necessidade que cada pessoa tem em relação à graça 
de Deus e como Deus age graciosamente em favor daqueles 
que nele confiam. Ele diz, “o que te falta em matéria de coisas 
boas, espera-o de mim e procura-o junto a mim, e se sofres 
desdita e angústia, arrasta-te para junto de mim e apega-te 
comigo.” Para deixar claro que ele entende a exigência da fé 
em Deus como um entregar-se e confiar em Deus, Lutero com-
plementa dizendo como se Deus estivesse falando, “EU, eu te 
quero dar o suficiente e livrar-te de todo aperto. Tão-só não 
prendas a nenhum outro o coração, nem o deixes em outro 
descansar” (Catecismo Maior, Dos Mandamentos, 4, p. 395).

Confiança é o que o primeiro mandamento exige de nós. 
No entanto, não fazemos isso sozinhos. Nesse sentido, a expli-
cação de Lutero sobre o primeiro mandamento é tão peculiar. 
Para Lutero, não observamos nenhum mandamento de Deus 
por nós mesmos. Os mandamentos não são simplesmente um 
código de leis. Eles são exercícios para nos manter no que 
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Deus nos ordena fazer. “Fora dos Dez Mandamentos, por con-
seguinte, nenhuma obra e conduta pode ser boa e agradável 
a Deus, por grande e preciosa que seja aos olhos do mundo” 
(Catecismo Maior, Dos Mandamentos, 311, p. 443). Eles nos 
ensinam a ficar de joelhos ao pedir ajuda a Deus. Concluindo 
os mandamentos e já apontando para o Credo e o Pai-Nosso, 
Lutero diz, “É preciso, antes, conforme veremos, que venham 
em auxílio tanto o Credo como o Pai-Nosso, mediante os quais 
se pode procurar, pedir e recebê-lo sem cessar” (Catecismo 
Maior, Dos Mandamentos, 316, p. 444).

É importante notar que quando Lutero aponta para o Cre-
do e a Oração do Senhor, ele está falando sobre a ação de 
Deus. Quando lemos os catecismos de Lutero, não devemos 
lê-los como se suas partes fossem independentes umas das 
outras, mas como partes que integram uma obra coesa. Mais 
recentemente, alguns teólogos têm usado a expressão ”Sis-
temática do Catecismo” para se referir à interdependência 
das doutrinas dentro dos catecismos de Lutero.4 Isso não nos 
permite transformar a proclamação da lei de Deus na pro-
clamação do evangelho. No entanto, podemos dizer que o 
catecismo de Lutero proclama a lei de Deus olhando para a li-
bertação de Deus. Esta é a razão pela qual o primeiro manda-
mento e a proclamação da graça de Deus caminham juntos, 
porque ninguém pode guardar nenhum dos mandamentos 
sem a ajuda de Deus.

O QUE A SUA IGREJA PROÍBE?

Dizendo isso de forma simples e clara, a Igreja Luterana 
proíbe confiar em qualquer pessoa ou em qualquer coisa que 

4 Veja Oswald Bayer, Theologie. HST 1. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 
1994, p. 106–114. Capítulo sob o título “Katechismussystematik.”
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não seja o Deus verdadeiro. No entanto, o significado de tal 
afirmação pode ser mais complexo. Em primeiro lugar, essa 
afirmação coloca aquele que proclama a mensagem de Deus 
e aquele que a ouve na mesma condição. Ambos precisam 
ouvir a mensagem de Deus. Ambos precisam da ajuda de 
Deus para não cair em idolatria. A diferença entre o missio-
nário e aquele que é alvo da missão é que o missionário sabe 
de onde vem a sua ajuda. Ele conhece o Deus que anuncia 
o perdão e chama a confiar nele somente. Isso, porém, não 
o faz melhor do que aquele que é alvo da mensagem mis-
sionária. Ambos estão em igual situação de necessidade. O 
missionário, porém, sabe que recebe de Deus ajuda para não 
cair em idolatria e louva a Deus por isso.

Em segundo lugar, a Igreja Luterana traz a explicação 
de Lutero sobre o primeiro mandamento a um cenário uni-
versal. Quando George Tinker propõe descolonizar a lin-
guagem da Teologia Luterana, ele está certo em dizer que 
precisamos prestar atenção aos blocos de linguagem ou 
de comportamento quando falamos com pessoas de di-
ferentes contextos sociais.5 Tinker, filho de mãe luterana e 
pai indígena da tribo norte-americana Osage, relata como 
a linguagem luterana reflete em grande parte aspectos cul-
turais próprios do contexto europeu e, portanto, quando 
ensinadas em terras americanas, é expressa com tonalida-
des colonialistas. Tinker critica, por exemplo, o uso da pa-
lavra ”senhor” na explicação de Lutero do primeiro man-
damento. É necessário admitir que essa palavra faz sentido 
na explicação de Lutero dentro do sistema feudal, algo es-
tranho à cosmovisão latino-americana.

Quando palavras de contextos específicos são introduzi-

5 George Tinker, Decolonizing the Language of Lutheran Theology: Confessions, 
Mission, Indians, and the Globalization of Hybridity. Wiley Periodicals and Dia-
log, 2011, p. 193–205.
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das em novos contextos, elas podem facilmente cumprir fun-
ções estranhas ao seu sentido original. É preciso entender 
Lutero ou qualquer outro teólogo de qualquer época ou lugar, 
dentro do contexto em que suas palavras são utilizadas. Isto 
é contextualização. Dessa forma, precisamos estar atentos à 
mensagem deixada por Lutero dita em seu contexto. Essa men-
sagem está acima de determinadas palavras que possam nos 
afastar do diálogo com pessoas de nosso contexto atual. Usan-
do a palavra ”senhor” como exemplo, é importante destacar 
que essa palavra carrega um importante conceito teológico 
para Lutero, a saber, o conceito de justificação. No entanto, a 
palavra justificação não aparece nenhuma vez em seus Cate-
cismos. Por que uma palavra tão importante estaria ausente 
de um documento teológico tão importante? Esquecimento 
parece uma opção pouco provável. Ao invés disso, podemos 
considerar uma característica bastante comum de Lutero, a 
saber, a opção por palavras que seu público entenderia. Os 
camponeses alemães do século XVI entendiam bem a relação 
entre o senhor e seus suseranos. Quando eles ouvissem falar 
no senhorio de Cristo, logo saberiam o que isso significava. 
Dessa forma, Lutero usou a linguagem de pessoas comuns 
para ensinar uma doutrina universal, a saber, que todos nós 
precisamos de Deus e dependemos dele. Digo isso para dei-
xar claro que, quando proponho usar o primeiro mandamen-
to como uma resposta evangelística para o mundo atual, não 
estou sugerindo ignorar as diferenças culturais envolvidas. A 
ideia básica de Lutero sobre confiança é o ponto fundamental 
da resposta aqui proposta.

Tinker, porém, vai além do uso de uma linguagem específica 
em contextos diferentes e, portanto, além do problema de con-
textualização. Para ele, o problema de contextualização no caso 
específico que ele trata da Igreja Luterana em solo norte-ameri-
cano reflete outro problema, a saber, a prática do colonialismo. 



64

FRANCIS DIETRICH HOFFMANN

Quando Tinker propõe revisar a linguagem luterana, sua preocu-
pação não se resume a aplicar melhor as palavras dessa tradição 
cristã dentro de seu contexto, no caso, os Estados Unidos. Sua 
preocupação é sobre o próprio uso da linguagem luterana em 
solo americano. Segundo ele, essa linguagem, de acordo com 
o seu uso atual, continua refletindo os princípios de uma Europa 
colonizadora e uma américa colonizada. Ademais, quando a Igre-
ja Luterana dos Estados Unidos realiza sua missão no mundo, a 
ideia de colonialismo continua presente devido ao neocolonialis-
mo americano. Por essa razão, Tinker propõe o seguinte:

O que precisamos hoje é de uma análise 
crítica completamente nova que nos capacite 
a ver de modo muito mais claro como o 
nosso pensamento luterano fundamental tem 
integrado uma parte do passado colonialista 
europeu e continua sendo uma parte culposa 
do imperialismo sempre em expansão do 
movimento de globalização que marca a assim 
chamada ”era americana”, a qual significa a 
ascendência dos EUA na arena global. (TINKER, 
2011, p. 196 - Tradução nossa)

Se olharmos para o Brasil pelas lentes de Tinker, perce-
beremos que há neste país tanto a linguagem colonialista 
europeia bem como a linguagem neocolonialista americana. 
O uso da linguagem aqui não tem o objetivo de tratar es-
pecificamente de contextualização da linguagem. Esse seria 
um importante tópico a ser tratado em outro momento. No 
entanto, com a intenção de manter o foco do trabalho, dire-
cionamos o nosso esforço na questão da abordagem colo-
nialista, a qual pode se expressar por meio da linguagem, de 
regramentos e de tantas outras formas.

A tradução de uma resposta missionária adequada à cultura 
brasileira é de fundamental importância para que não caiamos 
em abordagens colonialistas quando proclamarmos o evange-
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lho neste solo. No Brasil, vivemos esse problema de comuni-
cação há bastante tempo.6 Quando missão e colonialismo se 
confundem, passa-se a impressão de que fazer missão significa 
mudar os hábitos das pessoas. Não devemos ignorar que mu-
danças de hábito acompanham a missão da mesma forma que 
a santificação acompanha a justificação. No entanto, evangeli-
zação não é em princípio mudar os hábitos de um povo, e sim, 
ensinar as pessoas a confiarem somente em Deus.

A nossa problemática deve-se ao fato de que a evangeli-
zação no Brasil ocorreu por meio não somente de uma visão 
colonialista, mas também por meio de uma prática colonialista. 
Os impérios de Espanha e Portugal impuseram sua prática reli-
giosa sobre grande parte do continente americano. O quanto 
isso trouxe de danos e dificuldades para uma missão que pro-
cure desvincular-se de uma prática colonialista pode ser vista no 
artigo do Dr. Rutt sobre as missões cristãs na América Latina.7 O 
Dr. Rutt comenta como o Frei Bartomolé de Las Casas represen-
tou um tipo de resistência à imposição colonialista da religião 
na América Latina. Essa resistência representa uma negação de 
uma missão de aspecto colonizador por parte de muitos. Rutt 
também observa como o uso que os Espanhóis fizeram de ar-
mas no processo de evangelização afetou a maneira como as 
missões se desenvolveram nessa parte do continente.

Por essa razão, há por um lado, fortes críticas ainda hoje pela 
forma como a missão aconteceu na época da Conquista, quando 
as nações ibéricas conquistaram o continente latino-americano. 
Por outro lado, a ideia de proibições presente em muitas ações 
missionárias de entidades evangélicas no Brasil parece colocar 

6 Cf. Gerson Correia de Lacerda, “A Igreja Evangélica e a Política no Brasil”, Teo-
logia e Sociedade 11, 27, Out. 2014. 

7 Cf. Douglas Rutt, Christian Missions in Latin America: the Challenge of the 21st 
Century in Light of the Past 500 Years. Missio Apostolica 4, n. 2, p. 56–63, 1996.
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um peso igualmente grande sobre muitas pessoas hoje.8 Infeliz-
mente, muito do esforço missionário foi compreendido como o 
esforço de atacar a cultura brasileira, vista como pagã por mui-
tos missionários protestantes. O reverendo Gerson Correia de 
Lacerda comenta que o incentivo à educação no Brasil por parte 
de missionários protestantes esteve inicialmente ligado à visão 
de uma superioridade da cultura norte-americana. Ele diz, “Para 
a ocorrência de uma evangelização eficaz, era preciso substituir 
a cultura brasileira, considerada pagã, pela cultura norte-ameri-
cana, considerada cristã” (LACERDA, 2014, p. 27).

Diante desse contexto bastante complexo, a proposta do 
artigo é dizer que, como luteranos, proibimos apenas o se-
guinte: confiar em qualquer coisa ou pessoa que não seja 
em Deus. Essa frase parece ser bastante reducionista, mas é 
extremamente importante observar o contexto em que ela 
é dita. Em outras palavras, em um contexto em que muitas 
pessoas pensam que para ser cristão é preciso fazer algo ou 
deixar de fazer algo, nossa resposta evangelística está funda-
mentada no primeiro mandamento, o qual nos requer confiar 
somente em Deus. Nós não pedimos algo que a pessoa já 
não tenha, pois confiança é algo que Deus deu ao ser huma-
no na criação. O problema é que o ser humano não sabe em 
quem confiar até que receba o necessário socorro. Por isso, 
o missionário em seu ofício apenas direciona essa confiança 
para que repouse somente em Deus, pois qualquer coisa fora 
disso é pecado e o pecado traz dano à pessoa e à sociedade.

Deus, no entanto, convida gentilmente cada pessoa a con-
fiar somente nele. Ele é bondoso e traz tudo o que precisamos 
junto da fé. O primeiro mandamento, portanto, não deve ser 
visto em isolamento. No entanto, como parte da Sistemáti-

8 Considere, por exemplo, a necessidade de rejeitar tudo o que lembra ser cató-
lico romano. Veja Ricardo Rieth, The Lutheran Confessions and Popular Religio-
sity in Latin America. Dialog: A Journal of Theology, v. 45, n. 2, Summer 2006.
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ca do Catecismo, entendemos que Lutero conecta todos os 
mandamentos ao primeiro. Portanto, quebrar qualquer um 
dos mandamentos significa quebrar o primeiro mandamento. 
Dito de outra forma, qualquer um dos mandamentos só é 
um problema se o primeiro mandamento for um problema. 
Isso se estende também à relação com o próximo. Qualquer 
pessoa só tem problema com o seu próximo (mandamentos 
da segunda tábua) porque ela tem problema com o primei-
ro mandamento. Em sua conclusão aos mandamentos, por 
outro lado, Lutero retoma a ideia de que cumprir o primeiro 
mandamento é cumprir todos os demais. Ele diz,

E este é exatamente o sentido e a correta 
interpretação do primeiro e principal dos 
mandamentos, do qual devem manar e proceder 
os demais. De sorte que a palavra “Não terás 
outros deuses” muito simplesmente não quer 
dizer outra coisa senão isso que aqui se exige: 
“A mim, como o teu único e verdadeiro Deus, 
temerás e amarás, e em mim confiarás.” Pois 
onde há um coração com essa disposição 
para com Deus, tal coração cumpriu esse 
mandamento e os demais.” (Catecismo Maior, 
Dos Mandamentos, 324, p. 445)

Quando falamos do primeiro mandamento como o foco mis-
sionário, estamos tratando a fé como o assunto principal da mis-
são evangelística. É claro que outros assuntos também são impor-
tantes. Se desconectados da fé, porém, eles perdem totalmente 
o sentido. Podemos assim falar do senhorio de Cristo como Lute-
ro fez em seu catecismo porque, embora o contexto original des-
se catecismo de Lutero seja diferente do nosso, Lutero não estava 
pregando um feudalismo universal, e sim uma confiança em Deus 
que não estaria restrita aos territórios germânicos do século XVI, 
mas que um dia chegaria inclusive a solo brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES

Deixe-me ilustrar o que tentei argumentar neste artigo com 
uma imagem. Deus convida todos a fazerem uma refeição em 
sua mesa. Essa é a proclamação universal da sua graça. Por 
causa da condição pecaminosa do homem, todos estão com 
fome. Essa é a proclamação universal do pecado. Como to-
dos os seres humanos são pecadores, todos têm fome, sejam 
os missionários, sejam as pessoas alvo da missão. Quando 
Deus chama o mundo para fazer uma refeição com ele, não 
são todos que reconhecem a sua voz. O missionário reconhe-
ce a voz de Deus porque ele está entre os pequeninos que 
ouvem e reconhecem a voz de Deus e ele sabe que depende 
completamente de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, 
ele chama as pessoas para participarem da refeição que Deus 
preparou. Ele não faz isso porque tem uma capacidade maior 
para ouvir a voz de Deus ou por ser alguém mais dotado que 
outros. Ele simplesmente sabe onde a refeição acontece e 
não quer se saciar sozinho. Por isso, ele reproduz o convite de 
Deus para que outras pessoas também participem da refei-
ção. Deus a preparou. Deus chama. O evangelista não quer 
ir sozinho, pois sabe que o chamado à confiança em Deus é 
universal. Pensando na refeição, ele sabe que há lugar para 
todos. Diante de qualquer resposta ao convite, ele diz: ”Ape-
nas confie que Deus é bom!” Esta é a resposta evangelística 
a que me refiro aqui.
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RESUMO

Este artigo busca fazer uma leitura das motivações teoló-
gicas nos trabalhos com imigrantes e refugiados das igrejas 
evangélicas históricas no Brasil. A leitura desses trabalhos é 
feita através dos modelos de imigração apresentados pelo Dr. 
Leopoldo Sanchez, são eles: modelo de Hospitalidade, Legal, 
Relacional e Vocacional. Tais modelos auxiliam na análise dos 
trabalhos das igrejas e em como estimular o diálogo sobre a 
imigração sob diferentes abordagens. Ao final é possível per-
ceber a predominância do modelo de Hospitalidade presen-
te nos trabalhos congregacionais. Há ainda uma proposta de 
uma reflexão mais eclética a partir dos outros modelos.

Palavras-chave: Imigração, Modelos de Imigração, Refu-
giados.
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ABSTRACT:

This article seeks to make a reading of the theological 
motivations in the work with immigrants and refugees of the 
mainline evangelical churches in Brazil. The reading of these 
works is done through the immigration models presented by 
Dr. Leopoldo Sanchez, which are the Hospitality, Legal, Rela-
tional and Vocational models. These models help in the anal-
ysis of the work of the churches and in how to stimulate di-
alogue about immigration from different approaches. At the 
end it is possible to observe the predominance of the Hos-
pitality model present in the congregational works. There is 
also the proposal of a more eclectic reflection from the other 
models.

Keywords: Immigration, Immigration Models, Refugees.

INTRODUÇÃO

A migração faz parte da história do ser humano. Desde o 
princípio as pessoas mudam de lugar, encontram novos am-
bientes para construir sociedades, com diferentes aspectos 
culturais, sociais e humanos. Apesar de fazer parte da histó-
ria da humanidade, as mudanças são carregadas de diversos 
fatores que, por vezes, forçam a pessoa, família ou grupo a 
encontrar um outro lugar para viver. 

Imigração se tornou um dos temas mais importantes ao re-
dor do mundo. Hoje mais e mais países convivem com fluxos 
migratórios, seja para fora do país ou recebendo imigrantes e 
refugiados. Encontramos nesses fluxos migratórios, histórias 
de sofrimento, angústia, incerteza, sonhos e desafios que as 
pessoas enfrentam para buscar alívio e melhores expectativas 
de vida para a família em outros países. 

Os imigrantes são pessoas que saem de seus países de 
origem e buscam residência em outro lugar. São atraídos, 
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na maioria das vezes, por melhores condições de vida que 
o outro país pode oferecer para suas famílias, tais como se-
gurança, emprego, saúde, educação e bem-estar. Além do 
imigrante há também o refugiado, que é a pessoa que foi 
forçada a sair do seu país e requer segurança internacional. 
Essas pessoas, em geral, fogem de contextos de guerra. Os 
refugiados sofrem muito preconceito pela sua condição de 
fuga, no entanto são pessoas fragilizadas e à procura de sal-
var suas vidas. Ao receber um refugiado, o país deve reco-
nhecer sua condição e não pode enviá-lo ao país de origem, 
oferecendo asilo.2

Nas últimas décadas, fluxos migratórios se intensificaram. 
Vale ressaltar imigrantes na fronteira dos Estados Unidos com 
o México, o grande número de refugiados sírios em toda Euro-
pa, Haitianos e Venezuelanos para o Brasil e em 2021 o aumen-
to significativo de refugiados afegãos, fugindo do regime do 
Talibã. Cada uma dessas realidades são exemplos dos desafios 
que o mundo encontra neste momento sobre imigração. Cada 
fluxo migratório possui suas características e histórias próprias, 
o que torna o assunto ainda mais complexo.

Nos fluxos migratórios que chegam à América Latina, en-
contramos o Brasil como o principal receptor. As pessoas vêm 
de países próximos, da América Central e de países da África. 
Visto que o país tem recebido tantos imigrantes e refugiados, 
chama a atenção o papel importante das igrejas no acolhimen-
to e amparo dessas pessoas em vulnerabilidade. Diante disso, 
este artigo visa observar como esse trabalho é realizado e qual 
fundamento teológico utilizado. Para analisar os trabalhos rea-
lizados no Brasil, vamos utilizar quatro modelos teológicos da 
imigração (Hospitalidade, Legal, Relacional e Vocacional).

Foram selecionadas algumas igrejas evangélicas tradicio-
nais e históricas no Brasil, Igreja de Confissão Luterana no 

2 Cf. Migrações, Refúgio e Apatridia: Guia para comunicadores. ACNUR, FICAS, 
Migramundo, 2019. p. 18–19.



74

GABRIEL SCHMIDT SONNTAG

Brasil (IECLB), Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Presbite-
riana e Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB). A escolha 
dessas igrejas se deve a suas características históricas seme-
lhantes, no intuito de apresentar como elas têm encontrado 
maneiras de acolher refugiados e imigrantes em seu meio. 
Foram selecionados alguns documentos e projetos entre as 
congregações e seminários dessas igrejas com o objetivo de 
observar a motivação teológica para o trabalho com imigran-
tes e os projetos em desenvolvimento. Na conclusão, algu-
mas observações de como a teologia luterana oferece uma 
contribuição para o debate sobre imigração no Brasil.

FLUXOS MIGRATÓRIOS NO BRASIL

O Brasil tem um histórico de imigração. Há políticas de 
imigração no país desde o final do século XIX, quando havia 
um incentivo para receber imigrantes, especialmente euro-
peus. No entanto, a história pode ser observada desde o sé-
culo XVI com a chegada dos portugueses ao Brasil e milhares 
de africanos que vinham trabalhar como escravos nas fazen-
das de cana-de-açúcar e café, assim como na exploração nas 
minas de ouro, por exemplo.3 

No que tange à religiosidade, o Brasil, até 1891, possuía 
a igreja católica como a religião oficial do império. Todas es-
sas pessoas que estavam aqui não podiam, portanto, prati-
car qualquer religiosidade diferente do catolicismo, forçan-
do algumas culturas a uma religiosidade privada e oculta. 
Entre os africanos, as práticas religiosas desses povos foram 
associadas aos rituais e santos da igreja católica, de forma 
velada. Até hoje estas práticas continuam fortes no Brasil, 

3 Cerca de quatro milhões de negros foram trazidos para o país neste período. Cf. 
PARISE, Paolo. Imigração no Brasil: os números e os desafios sociais e éticos. In: 
Mobilidade Urbana e identidades Religiosas. São Paulo: Paulus, 2016. p. 44.
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principalmente no Candomblé. Além dos africanos, alemães 
protestantes também precisavam exercer o culto de maneira 
privada. Até 1835 o protestantismo no Brasil foi de Imigra-
ção4, até que se desenvolvesse o protestantismo missionário 
por igrejas como Presbiteriana, Luterana, Metodista, Batista e 
Episcopal (PARISE, 2016, p. 45). 

Entre 1870 e 1930 quase quatro milhões de imigrantes 
chegaram ao Brasil. A maioria eram portugueses e italianos, 
além de diversas outras nacionalidades, como russos, polone-
ses, romenos, judeus, japoneses e árabes, provenientes prin-
cipalmente da Síria e Líbano. O incentivo do Brasil como uma 
rota dos imigrantes diminuiu com a Segunda Guerra Mundial. 
Neste período houve perseguição à cultura alemã no Brasil, 
forçando comunidades a utilizarem o português e, inclusive, 
igrejas e bíblias em alemão foram queimadas em algumas 
localidades no sul do país (PARISE, 2016, p. 46).

No decorrer do século XX imigrantes japoneses, coreanos 
e chineses chegam em um volume maior ao Brasil. A busca se 
deve à procura de trabalho e à fuga dos problemas políticos 
dos países. Esses imigrantes trouxeram também sua cultura e 
religião. Surgem no Brasil templos budistas especialmente em 
São Paulo, e mais tarde no Rio Grande do Sul e Espírito Santo. 

Mais tarde, entre os anos 80 e 90, houve um aumento da 
saída de brasileiros para outros países, especialmente em 
direção aos Estados Unidos. Durante esse período houve a 
entrada de imigrantes latinos no Brasil, especialmente para-
guaios e bolivianos, tendo como destino principal a cidade 
de São Paulo. Os latinos no Brasil são predominantemente 
cristãos católicos. Trazem consigo expressões religiosas que 

4 Ou seja, o trabalho era voltado somente para os imigrantes. Entre os alemães, 
por exemplo, as igrejas realizavam cultos, cantavam hinos e liam a bíblia na lín-
gua alemã. As colônias viviam sua religiosidade entre as famílias de imigrantes. 
Uma preocupação missionária, além das colônias, surge mais tarde.
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são frutos das evangelizações católicas em seus países de ori-
gem (PARISE, 2016, p. 47).

 No início do século XXI, desde o ano de 2009, com a crise 
econômica em países de destino de brasileiros e com a esta-
bilidade da economia brasileira naquele período, houve um 
fluxo de retorno de brasileiros e iniciaram-se novos fluxos mi-
gratórios para o Brasil. A partir de então houve um aumento 
de imigrantes e refugiados africanos, especialmente vindos 
de países de língua portuguesa. A maioria desses imigrantes 
africanos são refugiados procurando asilo no Brasil, buscan-
do principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Do ponto de 
vista religioso, entre os africanos há, principalmente, cristãos 
e muçulmanos (PARISE, 2016, p. 48).

Outro fluxo migratório crescente vem do Haiti. O Brasil 
se torna um país de destino de haitianos devido à missão de 
paz, pela ONU, com a presença do exército brasileiro fazen-
do trabalho humanitário. A crise no Haiti foi agravada pelo 
terremoto que aconteceu em 2010. A partir de então houve 
um crescimento significativo de imigrantes haitianos. 

Recentemente, nos últimos dez anos, com a crise políti-
ca e econômica da Venezuela, um novo fluxo de imigração 
surge, trazendo muitos venezuelanos para o Brasil. Estima-se 
que desde 2015, mais de quatro milhões de venezuelanos 
deixaram o país, tendo como uma das principais rotas o Bra-
sil. A pandemia do Covid-19 tornou a imigração ainda mais 
complexa, devido às políticas de fechamento de fronteiras e 
um sentimento popular anti-imigratório (ALVES, 2020, p. 1). 

Todos esses fluxos migratórios são realidades dinâmicas 
que desafiam as políticas públicas do Brasil e convocam enti-
dades para atuar junto aos imigrantes. Ainda permanecem no 
Brasil leis em relação ao imigrante que priorizam a segurança  
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nacional ao invés dos direitos humanos.5 Trata-se de políticas 
de reação aos fenômenos e não de proatividade. Portanto, o 
planejamento acaba por ser falho, forçando intervenções da 
sociedade civil no lugar do Estado.6

Em relação aos refugiados, por outro lado, o Brasil apresenta 
uma legislação inovadora de integração à sociedade. As leis são 
mais abrangentes do que as previstas em convenções nacionais 
(BARRETO, 2010, p. 19). Todos os refugiados recebem do go-
verno: curso de língua portuguesa, capacitação profissional e 
auxílio para entrarem no mercado de trabalho (como carteira de 
trabalho e documento de identidade, podendo ter um trabalho 
legal no Brasil). Porém, mesmo assim, encontram as dificuldades 
que brasileiros também encontram: precariedade nos serviços 
públicos, dificuldade de ingressar no ensino superior, conseguir 
trabalho e moradia. Além da discriminação por parte da popula-
ção que mantém preconceitos em relação aos refugiados. Nes-
ses casos, as igrejas e a sociedade civil também desempenham 
um papel importante na ajuda e acolhimento.

No conjunto desses fluxos migratórios há grandes desafios. 
O Brasil tem um percentual de imigrantes muito pequeno em 
relação à população total, tendo em vista o tamanho do Bra-
sil, cerca de 1% da população (PARISE, 2016, p. 60). Mesmo 
assim, para muitos a presença deles é uma ameaça que está 
tirando trabalho, trazendo doenças, criminalidade, ameaça ter-
rorista e até mesmo ameaça à identidade cultural. Diante disso 
o trabalho das instituições humanitárias e de assistência social 
tem um papel importante no acolhimento do imigrante e na 
formação de uma nova perspectiva em relação ao estrangeiro.

5 Cf. BARSALINI, Glauco. Migração, pandemia e direito no Brasil: Por uma ética 
do cuidado. In: Hospitalidade, comunidade cristã e mobilidade humana. Brasí-
lia: CSEM, 2021.

6 Cf. SEGER, Débora P. A imigração contemporânea no território brasileiro: Ga-
rantias e direitos fundamentais ao estrangeiro. In: Anais do Salão de Pesquisa 
da Faculdades EST. São Leopoldo: EST, v. 13, 2014.
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Entre as instituições que têm esse papel importante, há 
um destaque para o trabalho das igrejas. A igreja católica pos-
sui instituições especializadas em acolhimento de imigrantes 
como a “Missão Paz” e o “Caritas”. Há também muitos tra-
balhos que surgem a partir de congregações cristãs por todo 
Brasil. Abaixo há um destaque para cinco igrejas evangélicas 
tradicionais, seu direcionamento teológico sobre imigração 
e alguns trabalhos em desenvolvimento. Essas igrejas repre-
sentam como a intensidade das imigrações para o Brasil nos 
últimos anos tornou-se tema e parte da vida das igrejas que 
até pouco tempo estavam distantes dessa realidade.

MODELOS TEOLÓGICOS PARA IMIGRAÇÃO

Todas as posições oficiais das igrejas, todos os livros sobre 
migração ou artigos que abordam esta questão podem ser 
organizados em alguns grupos. Como podemos ver no artigo 
do doutor Leopoldo Sanchez7, professor do Concordia Se-
minary de Saint Louis, MO, eles podem ser organizados em, 
pelo menos, quatro modelos: O modelo da Hospitalidade, o 
modelo Legal, o modelo Relacional e o modelo Vocacional 
que é baseado na teologia luterana sobre vocação (este quar-
to modelo é uma proposta do autor).

Cada modelo parte ou está fundamentado em diferentes 
preocupações, o que os encaminha a diferentes consequên-
cias práticas. Em cada modelo é possível perceber diferentes 

7 Dr. Leopoldo Sanchez é professor do Concordia Seminary em Saint Louis, MO, 
Estados Unidos e diretor do centro de estudos hispânicos. Professor da área sis-
temática, ele escreveu artigos e capítulos em livros sobre o tema imigração. Foi 
também o principal autor do documento oficial da Lutheran Church – Missouri 
Synod (LCMS) sobre imigração, intitulado Immigrants among us: A Lutheran Fra-
mework for Adressing Immigrant Issues. A partir de sua pesquisa, os modelos 
apresentados por ele podem ser encontrados em seu artigo Theological Appro-
aches to Immigration: Their Impact on Missional Thinking and Action. 2020.
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ênfases sobre o texto bíblico, que geram um impacto na ma-
neira de articular a missão e ação em direção ao próximo. Além 
disso cada modelo surge em reação aos anteriores, apontando 
para lacunas nas outras abordagens. Apesar das diferenças, os 
modelos, trabalhados lado a lado, podem produzir frutos se-
melhantes para o cuidado e amor com o imigrante e refugiado. 
O último modelo, vocacional, sugerido por Sanchez, coloca os 
modelos em comunicação e apresenta uma proposta eclética 
em que um modelo auxilia o outro numa percepção e ação 
mais ampla sobre este grande tema: Imigração.

O modelo de Hospitalidade é a primeira grande aborda-
gem. Esse modelo parte da preocupação com o próximo imi-
grante, “destacando sua dignidade humana, necessidades 
econômicas e familiares, e vulnerabilidade ao racismo ou dis-
criminação, exploração do trabalho, e falta de um processo 
adequado” (SANCHEZ, 2020, p. 1). Enfocando os direitos hu-
manos e a unidade familiar, fazendo um movimento da hosti-
lidade à hospitalidade.

A ideia dessa abordagem é baseada em textos bíblicos, 
como o trabalho do estudioso bíblico Daniel Carrol, The Bible 
and Borders8. O fundamento teológico aqui é a opção prefe-
rencial pelos migrantes, pelo princípio de que o ser humano 
possui a Imago Dei, Imagem de Deus, a dignidade inerente 
(Gn 1.26-27; 9.6). Também destaca a identificação com o imi-
grante na história de Israel no Antigo Testamento e cita algu-
mas histórias como Abraão, José, Rute e Ester. O povo de Is-
rael, por sua identificação como estrangeiro na terra do Egito, 
também é chamado por Deus para tratar bem o imigrante e 
estrangeiro entre eles. A orientação da lei de Deus faz com que 
o povo abrace os imigrantes em sua cultura, leis trabalhistas e 
religião (Lv 19.33–34; Êx 22.21; 23.9; Dt 10.19; 24.17–22).

8 Cf. CARROL, Daniel. The Bible and Borders: Hearing God’s Word on Immigra-
tion. Grand Rapids, Michigan: Brazos Press, 2020.
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No Novo Testamento, Carrol mostra Jesus como refugiado 
no Egito com sua família (Mt 2.1–3) e em seu ministério quan-
do ele acolhe gentios (Mt 15.21–28; Mc 7.24–30; Jo 4.3–42). 
Em Mateus 25, Jesus ensina que ele se identificou com eles. 
O texto de Apocalipse traz algumas imagens de catolicidade 
falando de diferentes povos, línguas e nações caminhando 
juntos (Ap 7.9–10). Ambos os testamentos fornecem um fun-
damento teológico para acessar a questão da Migração com 
hospitalidade.

Por essa base, o modelo se alinha bem com a visão Deon-
tológica de justiça, cujo foco é o exercício dos mandamentos e 
das leis morais que são universalmente válidos. Por esse fato, 
o modelo de hospitalidade tem afinidade com uma visão Cos-
mopolita igualitária de comunidade, que aplica todos esses 
princípios morais igualmente a todas as pessoas da comunida-
de global, sem exceção. Essa intenção de justiça global orienta 
essa abordagem para uma política de imigração não restritiva 
e compassiva (alguns autores sugerem “fronteiras abertas”).

Como essa abordagem auxilia na teologia e prática da 
missão? Primeiro na imagem do mundo como uma família 
humana - discípulos de todas as nações, catolicidade, a igreja 
inteira em uma imagem escatológica. Isso vai ao encontro 
da missão da igreja de fazer discípulos de todas as nações. 
Em segundo lugar, os princípios morais universais baseados 
na Imago Dei e a lei natural estão alinhados com o princípio 
evangélico da igreja na preocupação com sua situação como 
um todo. Terceiro, o modelo de hospitalidade chama a aten-
ção para a vulnerabilidade dos imigrantes e suas condições 
e propõe uma abordagem holística da missão, observando 
necessidades espirituais, relacionais e físicas. Quarto, esse 
modelo empatiza com os imigrantes lembrando que a igreja 
neste mundo não tem um lar permanente, mas vive como um 
peregrino em direção ao Reino eterno de Deus.
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A segunda abordagem é o modelo Legal. Esse modelo 
parte das preocupações das leis de imigração na vida civil. 
Destaca a “necessidade de um regime para regular e aplicar o 
Estado de Direito, o papel positivo do Estado na garantia da 
justiça e dos direitos humanos para as pessoas, principalmente 
dentro de seus limites, assim como a importância de um pro-
cesso político como o democrático para assegurar a criação e 
revisão de leis e políticas públicas (incluindo as que tratam de 
imigração) conforme necessário.” (SANCHEZ, 2020, p. 3).

O foco desse modelo é a obediência às autoridades. Ele sur-
ge em reação ao modelo de Hospitalidade, que por vezes, dá 
uma abertura aos imigrantes sem maiores restrições legais. Atra-
vés dos governos, Deus trabalha para trazer justiça, para pre-
servar o imigrante e o cidadão. Essa ideia se baseia na teologia 
bíblica do Novo Testamento, concentrando-se em textos que 
comandam a honra, oram pelo governo e obedecem às autori-
dades governantes (Rm 13.1–7; 1Pe 2.13-17; 1Tm 2.2).

O trabalho de Mark Amstutz, no livro Just Immigration9, é 
um exemplo dessa abordagem. Ele aponta que Deus pode 
usar os líderes e estados imperfeitos para realizar o bem e a 
justiça, em um mundo de pecado. Além disso, ele faz uma 
distinção entre a cidade celestial, onde Deus trabalha pelo 
evangelho, e a cidade terrestre, que governa por lei. Em sua 
posição, a igreja deve articular as Escrituras para a reflexão 
teológica em questões morais e éticas, mas tem o cuidado de 
justificar políticas diretamente sobre tais fundamentos.

O modelo Legal trabalha a justiça na abordagem contra-
tual. Os cidadãos, vivendo sob o mesmo regime, celebraram 
um contrato social. Seu estado vem antes das preocupações 
globais. A comunidade é importante, por isso é chamada de 
abordagem comunitária, na qual a opção preferencial para os 

9 Cf. AMSTUTZ, Mark R. Just Immigration: American Policy in Christian Perspective. 
Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2017.
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cidadãos está na base de todo o modelo. Primeiro as necessi-
dades dos cidadãos, depois as necessidades dos imigrantes. 
Esta abordagem critica o modelo cosmopolita, argumentan-
do que eles fazem uma confusão entre amor e justiça.

Na variedade de desafios complexos que envolvem a imi-
gração, há algumas questões que são prioridades no modelo 
legal, como o caso dos refugiados, a unidade familiar e os imi-
grantes que vivem no país por muito tempo e já têm raízes no 
novo país. Para esses casos, a abordagem legal vê a importân-
cia de cuidar desses grupos e ajudá-los a serem legalizados.

Pela importância das políticas no debate sobre migração, 
o modelo Legal encoraja a reflexão teológica da missão para 
discussões mais específicas sobre soluções legais e políticas. 
Enfatiza o respeito à lei, tentando fazer com que as leis sejam 
melhores. Ao lidar com todo esse contexto de leis, chama a 
atenção para a diversidade de questões com as quais as po-
líticas de imigração devem trabalhar. Tal diversidade desafia 
as tomadas de decisão sobre o conjunto de leis que deve 
estar em vigor, em defesa do país que os recebe e trazendo 
acolhimento para os imigrantes e refugiados.

A terceira abordagem é o modelo Relacional. Destaca-se 
aqui o trabalho de Tisha Rajendra, no livro Migrants and Ci-
tizens: Justice and Responsability in the Ethics of Immigra-
tion.10 Essa abordagem nasce de uma crítica às duas outras 
abordagens, argumentando que nenhuma delas apresenta a 
responsabilidade por cada parte envolvida nas questões de 
migração. Por exemplo, como determinar qual país é respon-
sável por receber imigrantes? Por que X e não Y? Ou, até 
onde a defesa da comunidade define o nível de responsabi-
lidade com os imigrantes e refugiados? Devido a isso, essa 
abordagem parte das relações com os migrantes, buscando 
as responsabilidades envolvidas em cada relação. 

10 Cf. RAJENDRA, Tisha M. Migrants and Citizens: Justice and Responsibility in the 
Ethics of Immigration. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2017.
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Isso orientará a leitura bíblica na forma como Israel tinha 
responsabilidades especiais com seus estrangeiros residen-
tes, compromissos particulares e proteção (Lv 19.9–10; 23.22; 
Dt 14.28–29; 24.19; 26.12–13). Eles eram colocados para vi-
ver dentro da sociedade de Israel e possuíam direitos como 
os cidadãos, tanto para o descanso do trabalho (Dt 5.12–14), 
como para participar das festividades dos Israelitas (Dt 16.11-
14; Êx 34.22). Esses textos não serão um esboço da relação 
que deveria existir hoje, mas uma descrição da relação entre 
a nação e seus estrangeiros residentes que convida a pergun-
tar que tipos de responsabilidade poderíamos ou deveríamos 
ter com os imigrantes. 

A visão de justiça que se alinha com essa abordagem é a 
correta relação entre vizinhos. A intenção dessa abordagem 
é reconstruir as relações quebradas, elevar a justiça, dando 
a responsabilidade correta a cada parte envolvida. O mode-
lo de Hospitalidade é bem-vindo aqui, mas não reflete com 
exatidão a agência dos imigrantes nos processos de imigra-
ção, como o modelo relacional. Também o modelo legal ou 
comunitário está mais envolvido na relação do Estado e dos 
cidadãos e não lida de forma mais robusta com as conse-
quências históricas e a estrutura das relações entre o Estado 
e os imigrantes.

Essa abordagem contribui para a teologia da missão ao 
nomear as relações específicas, definir os caminhos para 
entrar nas questões e fazer algo prático. Além disso, dá um 
olhar profundo sobre as narrativas históricas, aproximando 
os personagens da questão e colocando rostos em ambos 
os lados.11 Portanto, com essa busca por responsabilidades, 
essa abordagem está interessada em ouvir as próprias histó-

11 Um exemplo é a relação histórica entre Estados Unidos e México. Há um rela-
cionamento antigo entre os territórios e as histórias dos países. Tal histórico faz 
surgir compromissos e responsabilidades.
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rias dos imigrantes, dar voz a eles, ouvir suas necessidades e 
criar relacionamento e responsabilidades entre os envolvidos.

O último modelo apresentado por Sanchez é a abordagem 
Vocacional. Essa abordagem é baseada na doutrina luterana 
da vocação. O ponto de partida são os chamados de Deus 
para cada pessoa onde ela está. A palavra “vocação” vem do 
latim vocare, que significa “chamar”. Assim, uma abordagem 
vocacional da migração propõe que as “reflexões, decisões e 
formas de ação em relação aos imigrantes sejam realistas e 
realizadas principalmente de acordo com ou dentro das pró-
prias vocações ou chamados na vida” (SANCHEZ, 2020, p. 1). 

O fundamento bíblico dessa abordagem é encontrado, por 
exemplo, em 1Pedro 2 em que a vida cristã neste mundo é des-
crita como uma “encarnação do chamado de Deus para Israel 
para ser uma ‘raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação 
santa’ – um chamado que se cumpre entre os discípulos de 
Jesus quando ‘um povo para sua própria posse... proclama as 
excelências daquele que vos chamou das trevas para sua ma-
ravilhosa luz’ (v. 9). Este chamado faz da igreja uma nação de 
‘peregrinos e exilados’ no mundo, um povo conduzido pelo Es-
pírito que ‘se abstém das paixões da carne’ e vive vidas honro-
sas ‘entre os gentios’, para que suas ‘boas obras’ possam levar 
outros a ‘glorificar a Deus’ (vv. 11–12).” (SANCHEZ, 2020, p. 8).

Esses locais vocacionais convidam à hospitalidade e à res-
ponsabilidade para cada situação específica em que o cris-
tão está. É uma forma de justiça deontológica, baseada nos 
mandamentos de Deus, mas não em uma visão abstrata ou 
idealista, como o modelo da Hospitalidade. A vocação ajuda 
a contextualizar de maneira concreta o que significa cumprir 
a lei de Deus. É um movimento de “como” para “quem”, 
olhando a resposta “quem é meu próximo?”. Essa contextua-
lização ajuda o indivíduo a compreender quais são as respon-
sabilidades específicas de seu contexto e vida.



85

IMIGRANTES ENTRE NÓS: ACOLHIMENTO NAS IGREJAS EVANGÉLICAS DO BRASIL

Cada um é chamado por Deus para uma realidade de vida 
específica, agindo neste mundo como “máscara de Deus” 
como ensina Lutero. Assim Deus cuida da sua criação, através 
das pessoas que agem nos diferentes chamados que Deus 
proporcionou a cada um. O cristão não possui um, mas vá-
rios chamados na sua vida em diferentes esferas, como fa-
mília, sociedade, governo e igreja. Em cada um desses cha-
mados, há vários tipos de relacionamento com as pessoas 
ao redor. Cada relacionamento demanda diferentes tipos 
de responsabilidade que definem e moldam o serviço nes-
te mundo. A partir dessa perspectiva, o modelo Vocacional 
nos leva a refletir sobre quais as responsabilidades que temos 
com o imigrante a partir do nosso local vocacional. A vocação 
é o cumprimento dos mandamentos de Deus dentro do con-
texto em que o ser humano está inserido.12

Essa visão contextual da justiça no modelo vocacional é se-
melhante ao modelo Relacional, no entanto é mais inclusivo em 
relação a outras vocações. Por esse fato, o modelo Vocacional 
pode ser cosmopolita ou comunitário, depende do tipo de 
relações e responsabilidades que se levantam do contexto.

É curioso que, nessa abordagem, duas pessoas possam 
lidar com a questão da migração abordando questões dife-
rentes, com base em sua vocação. Um pastor pode trabalhar 
a partir da hospitalidade e um advogado a partir do aspecto 
legal, ambos servindo dentro de suas vocações e abordan-
do o tema a partir do contexto em que estão inseridos. Esse 
modelo encoraja a falar, interceder ou lutar pelo próximo. 
Devido a todas essas possibilidades no modelo Vocacional, 
este é o mais abrangente.

12 Cf. CAROLL R., M. Daniel and SÁNCHEZ M, Leopoldo A.., eds., Immigrant Nei-
ghbors among Us: Immigration across Theological Traditions. Eugene, Oregon: 
Pickwick, 2015. No capítulo 2, Sanchez apresenta como a reflexão sobre “Quem 
é o meu próximo?” auxilia na reflexão em contextos de tensão. 
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Esse posicionamento vocacional ajuda a orientar uma vi-
são holística dos desafios da imigração. Além disso, esse mo-
delo dá a responsabilidade a cada pessoa em seu respectivo 
lugar no mundo, de interceder junto a seus semelhantes. Fi-
nalmente, o fato dessa abordagem ser a mais abrangente, 
tornou-se útil para mais de uma questão específica, mas para 
uma diversidade de questões de migração e sociedade.

Esse modelo vocacional está representado no documento 
da Comission of Theology and Church Relations (CTCR)13, inti-
tulado Immigrants Among Us. Esse documento é um exemplo 
de como o modelo Vocacional pode ser usado pela igreja para 
orientar neste grande debate, reconhecendo as ambiguidades, 
a possibilidade de várias opiniões na igreja e como evitar con-
fusões sobre o papel da igreja e do Estado nessas questões.

O documento da CTCR está dividido em Quatro partes, as 
duas primeiras partes são dois mandamentos de Deus: Amar 
o próximo e obedecer às autoridades. Pelo fato de que o de-
bate sobre imigração envolve, necessariamente, as políticas 
de migração (a necessidade de reforma e o fato do grande 
número de indocumentados na realidade americana) esses 
dois mandamentos podiam ser vistos em oposição um ao ou-
tro. O modelo Vocacional ajuda nessa tensão.

A terceira e quarta partes são recursos teológicos para se 
viver nesta realidade aparentemente paradoxal da vida cristã: 
“Viver nos dois reinos de Deus” e a pergunta “Quem é meu 
próximo?” Essas duas partes ajudam os cristãos a entender o 
papel da igreja e o papel do Estado pela distinção dos dois 
reinos de Deus, esquerda e direita14. Também, pelos locais 

13 A Comissão da LCMS sobre Teologia e Relações Eclesiais (CTCR) fornece do-
cumentos de estudo, opiniões e declarações sobre questões teológicas. Criada 
pelo Sínodo em 1962, a comissão fornece orientação e liderança nas áreas de 
teologia e relações eclesiásticas.

14 Na teologia luterana há uma distinção de dois governos de Deus em seu reino. 
De um lado está o governo da mão direita, onde Deus governa pelo evangelho. 
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vocacionais é possível compreender as responsabilidades de 
cada pessoa em seu contexto.

Essa abordagem do documento da LCMS mostra à igreja 
que os cristãos podem viver em diferentes posições (cosmo-
polita ou comunitária, por exemplo) e cumprir os mandamen-
tos em seus contextos. A ideia é preparar o povo de Deus 
para abordarem as questões da imigração com amor, respei-
to e inteligência, buscando as bênçãos que Deus pode pro-
porcionar por meio de seu povo através de cada vocação.

O fato de que a igreja está no reino espiritual e não deve 
fornecer políticas específicas para o governo, está na base do 
documento. A proposta é abordar as questões não dando a 
posição “de cima”, como uma posição oficial da igreja, mas 
“de baixo”, dando as ferramentas para que os luteranos alcan-
cem as questões com orientação teológica (CTCR, 2012, p. 5).

Essa proposta de Sanchez é útil para estarmos cientes dos 
paradoxos da teologia e entrarmos na diversidade de ques-
tões que existem neste grande debate sobre Migração. Além 
disso, apresenta como uma igreja pode orientar seu povo a 
entrar no debate com fundamentos teológicos. A abordagem 
multidimensional, ou seja, o grupo de todos os modelos, é 
útil para entrar em cada questão específica. A visão holística 
da imigração pode ser acessada por esta consciência de to-
das as posições.

A partir desta apresentação podemos agora observar 
como algumas igrejas evangélicas históricas do Brasil têm 
abordado o tema e acolhido imigrantes em seu meio. O ob-
jetivo dessa observação é apontar quais modelos estão mais 

Deus concede perdão e justiça pela sua graça e conduz à vida eterna pela obra 
de Cristo. No governo da mão esquerda, Deus governa o mundo através das 
suas criaturas, nas vocações e através do governo e instituições civis. Tal distin-
ção ajuda na compreensão do papel da igreja em ambos os reinos. A grosso 
modo, um governo não deve ser confundido com o outro, portanto nem a igreja 
apresenta a salvação pela lei, nem o governo civil é exercido pelo evangelho. 
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presentes nas igrejas e como eles têm direcionado a ação 
social e a evangelização.

IGREJAS HISTÓRICAS E OS IMIGRANTES

Para acessar o trabalho de cada uma dessas igrejas, va-
mos observar alguns direcionamentos teológicos publicados 
em revistas, artigos e jornais das igrejas. O objetivo não é 
apresentar uma pesquisa exaustiva sobre o tema nas denomi-
nações, mas traçar brevemente em qual direção cada igreja 
está caminhando. Além disso, vamos observar alguns proje-
tos com imigrantes que estão sendo desenvolvidos.

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IE-

CLB) possui um engajamento com a realidade da imigração 
desde a fundação da igreja com imigrantes alemães. As raí-
zes da história da igreja servem também de incentivo e preo-
cupação com a imigração atual ocorrendo em todo o mundo.

O trabalho da IECLB com imigrantes acontece através dos 
ministérios Diaconal e Missional. A partir de uma perspecti-
va de diaconia e missão é que a igreja está engajada neste 
tema. Através da Escola Superior de Teologia (EST) onde está 
também um dos seminários da igreja, foram desenvolvidos 
simpósios e fóruns sobre imigração. Nesses fóruns são con-
vidados teólogos que trabalham o tema imigração dentro e 
fora do Brasil. Buscam uma compreensão da situação da imi-
gração em nível global e nacional. Recentemente o Seminário 
ofereceu para a igreja cursos sobre imigração, incentivando e 
pesquisando como trabalhar com imigrantes nas comunida-
des e congregações.
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No artigo de Carlos Henrique Viana Echeverría, ”Desa-
fios para uma missão diaconal com pessoas migrantes”15, 
é possível observar alguns direcionamentos teológicos da 
IECLB no trabalho com imigrantes. Ele menciona a situa-
ção alarmante na Europa com refugiados sírios e convoca 
a igreja à ação diante de tanto sofrimento. Também apre-
senta o Brasil como um local onde essas histórias também 
estão presentes. Em seu artigo conta a história de duas mu-
lheres imigrantes, Mona e Maria.16

Echeverría aponta nessas duas histórias que o Brasil rece-
be imigrantes, os quais, recebendo a ajuda necessária, po-
dem encontrar aqui um lar. Ele menciona uma tradição de 
hospitalidade dos brasileiros, que deve ser entendida como 
uma hospitalidade presente nas relações de amizade e afeto. 
Além disso fatores como: leis que permitem a entrada no Bra-
sil e pelo fato de ser um país promissor na oferta de emprego.

Ao aprofundar sua reflexão sobre imigração no texto 
bíblico, ele dá destaque a textos do Antigo Testamento 
que apontam a identificação do povo de Israel com os es-
trangeiros e a ordem de Deus para que o povo receba es-
sas pessoas migrantes em seu meio com amor, como em 
Deuteronômio 18.17-19. No Novo Testamento, dá desta-
que ao texto de Mateus 25.31–40 onde Jesus se identifica 
com o estrangeiro e o necessitado. Com isso ele propõe 

15 ECHEVERRÍA, Carlos Henrique Viana. Desafios para uma missão diaconal com 
pessoas migrantes e refugiadas. Identidade, São Leopoldo, v. 23, p. 38–60, jul–
dez 2018.

16 Mona é natural do Haiti e veio ao Brasil depois de ter passado pela República 
Dominicana. Apresenta a dificuldade de encontrar trabalho por não falar a lín-
gua, mas encontrou nos brasileiros acolhimento e ajuda de pessoas. Carrega 
consigo o fardo de ter perdido uma filha que ainda estava no Haiti e tem outros 
filhos lá. Uma mulher que sofre muito, mas se sente bem no Brasil. Maria veio da 
Bolívia e encontrou discriminação no Brasil, dificuldade para falar o português e 
conseguir emprego. A adaptação da família no país foi importante para querer 
ficar. Luta por justiça, paz e liberdade.
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uma abordagem de acolhimento do imigrante em necessi-
dade como a prática que está presente no povo de Deus. 
Através de Mateus 25, o trabalho com imigrantes significa 
acolher o Jesus imigrante entre nós. Isso tem motivado o 
trabalho de muitas igrejas da IECLB nos projetos com imi-
grantes em nível congregacional.

Ao observar as ações da IECLB podemos ver uma igre-
ja preocupada com a situação atual da imigração no Brasil. 
Através de seminários, fóruns, cursos e artigos, eles têm bus-
cado ferramentas para ajudar as congregações no acolhimen-
to de pessoas migrantes. A identificação de Jesus com os 
pobres é um tema importante para a teologia da IECLB como 
um todo e aqui toma força com os imigrantes. Dessa forma, 
eles encontram subsídios bíblicos para uma teologia diaco-
nal e missional no trabalho da igreja. Além disso, diante da 
perspectiva positiva em relação à diversidade, a igreja tem 
um relacionamento importante com o Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs (CONIC) e com a Federação Luterana Mundial 
(FLM) em trabalhos ecumênicos também com imigrantes.

A partir de publicações como de Echeverría e trabalhos 
apresentados em simpósios, a IECLB apresenta uma aborda-
gem que se alinha com aspectos do modelo de Hospitalida-
de. Pode-se observar isso na opção preferencial pelos pobres 
e imigrantes e no reconhecimento da dignidade inerente ao 
ser humano. Há outros artigos nas publicações da IECLB que 
abordam questões jurídicas também, apontando para ajustes 
legais para garantia de direitos humanos.17

17 Cf. SEGER, Débora P.; GIMENEZ, Charlise Colet. A imigração contemporânea 
no território brasileiro: garantias e direitos fundamentais ao estrangeiro. In: 
Anais do Salão de pesquisa da Faculdades EST. São Lepoldo: EST, 2014.



91

IMIGRANTES ENTRE NÓS: ACOLHIMENTO NAS IGREJAS EVANGÉLICAS DO BRASIL

Igrejas Batistas18

A igreja batista possui algumas instituições e igrejas envol-
vidas em projetos com imigrantes. Serão observados alguns 
aspectos teológicos e bíblicos sobre a imigração, através do 
trabalho de conclusão de curso de Acsa Menezes19, na facul-
dade Batista Pioneira de Ijuí, RS. Ao final serão apresentados 
alguns projetos com imigrantes no Brasil.

Menezes fundamenta a preocupação da igreja com os 
imigrantes através de textos bíblicos. Faz uma apresenta-
ção completa e extensa da história do povo de Israel, desde 
Abraão até o retorno do Exílio. Nessa viagem pelo Antigo 
Testamento são destacados momentos de movimentação do 
povo de Israel de diferentes formas, como povo migrante e 
como povo que recebe estrangeiros em seu meio. Utilizando 
os insights de Daniel Carrol, ela menciona como a teologia 
bíblica deve servir de lente para a prática da igreja e como ela 
observa o mundo ao seu redor.

O Antigo Testamento ensina a tratar o migrante com em-
patia, termo importante para a reflexão da autora baseada 
na missão holística. Ela apresenta uma identificação do povo 
de Israel com o estrangeiro. Esses são aqueles a quem Israel 
é chamado a amar (Levítico 19.18, 34), porque Deus mostra 
amor pelo estrangeiro.

No Novo Testamento Jesus é o refugiado que sofre a per-
seguição e precisa sair de casa com sua família para o Egito. 
Ele também é o refugiado que pode voltar para sua terra na-
tal, em Nazaré, e crescer com sua família. Jesus é uma ima-

18 Os trabalhos apresentados aqui são da Faculdade Batista Pioneira, ligada à 
Convenção Batista Pioneira (CBP) e à primeira Igreja Batista de Curitiba, ligada 
à Convenção Batista Brasileira (CBB).

19 MENEZES, Acsa Christina Borges. Refugiados: A perda da dignidade humana e 
a resposta da igreja em meio à crise migratória atual. Faculdade Batista Pionei-
ra, Ijuí, RS, 2018.
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gem de identificação e esperança. Também em seu ministé-
rio Jesus é o que está junto de Samaritanos e pessoas fora 
dos círculos de amizades e conhecidos. Ele sai da zona de 
conforto para estar junto daquele que sofre.20

Menezes apresenta uma perspectiva holística da missão, na 
qual o ser humano é visto de forma integral em suas necessi-
dades21. Na perspectiva dela, quando a igreja não trabalha de 
forma integral, está falhando no seu papel na missão de Deus. 
Com isso lança bases para uma crítica à igreja em nosso tempo, 
apontando para a omissão da igreja, hedonismo e comodidade, 
em que o corpo da igreja está mais preocupado em manter a 
“máquina eclesiástica” do que buscar o amor ao próximo.

Com o propósito de incentivar as igrejas à ação, ela apre-
senta alguns projetos da Igreja Batista que acolhem imigran-
tes e refugiados no Brasil. O primeiro é “Missões Nacionais”, 
ligado à Convenção Batista Brasileira, desde 1907, traba-
lhando com pessoas em necessidade. Desde 2016 criou uma 
extensão desse trabalho entre refugiados venezuelanos, o 
projeto “Missão Brasil Venezuela”. Trabalhando nas proximi-
dades da fronteira entre Brasil e Venezuela, em Boa Vista, RR, 
oferecem: Auxílio médico, odontológico, aulas de português 
e outros cursos e cultos nas igrejas locais.

Outro projeto é o “Missão em apoio à igreja Sofredora” 
(MAIS). Esse projeto surgiu como uma reação à situação pre-
cária do Haiti desde 2010. Com o crescimento do projeto, 

20 Ainda no Novo Testamento, Menezes cita novamente Carrol e apresenta que o 
cristão é, por sua cidadania celeste, um estrangeiro neste mundo. A igreja pere-
grina aqui, aguardando a Jerusalém celestial. Por isso o cristão sofre por ter uma 
outra cultura neste mundo, sendo guiado pelo amor de Cristo e sua Palavra.

21 Sua perspectiva missional é fundada na missão Integral, apresentada pelo teó-
logo René Padilla. Esse teólogo cunhou o termo missão integral, que envolve a 
missão da igreja ligada à perspectiva de que o homem possui diversas necessi-
dades, tanto como indivíduo e como parte da sociedade. Um trabalho de ação 
social é enfatizado em sua proposta. Para Acsa, isso significa que a igreja deve 
estar preocupada com a situação social do imigrante como um todo. 
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a MAIS trabalha com refugiados que vêm para o Brasil per-
seguidos por causa da fé cristã. Recebem refugiados e dire-
cionam as famílias para igrejas espalhadas pelo Brasil. Cada 
igreja que participa do projeto deve oferecer para a família 
refugiada: atendimento pastoral, aluguel de casa por um ano, 
emprego na cidade onde a igreja está, curso de português. 
Dessa forma a igreja dá todo o necessário com o comprome-
timento mínimo de um ano.22

Ao observar esses estudos e ações das igrejas batistas, 
encontramos mais uma vez uma ênfase que se alinha ao mo-
delo da Hospitalidade. Inclusive as obras de Daniel Carrol são 
citadas por Menezes. O acolhimento através da comunidade 
cristã, inserindo o imigrante na congregação cria uma relação 
de responsabilidade e afeto. Nesse sentido há alguns pontos 
de contato com o modelo Relacional também.

Igreja Metodista

A Igreja Metodista do Brasil também desenvolve traba-
lhos com imigrantes e refugiados, especialmente através 
de programas internacionais adaptados ao Brasil. A igreja 
metodista no Brasil é relativamente pequena em relação às 
outras denominações, o que chama a atenção pela mobili-
zação e alcance dos projetos.

Os projetos como um todo encontram fundamento bíblico 

22 Outro trabalho é o da Primeira Igreja Batista de Curitiba, mencionado no artigo 
de Rita Alves. Essa igreja é mencionada no artigo por ser de grande importância 
no acolhimento de imigrantes na capital do Estado do Paraná. Ela se destaca 
por acolher imigrantes e fornecer ajuda jurídica, social e espiritual. A prioridade 
desse trabalho está ligada à hospitalidade, ajudando o imigrante a se sentir 
parte da igreja e da sociedade, e na procura de emprego. Ela enfatiza o acolhi-
mento como uma das características mais importantes do trabalho das igrejas. 
Cf. ALVES, Rita de Cássia Gonçalo. “Cristãos Evangélicos e as migrações: Fron-
teiras entre a laicidade e o particularismo de pertença”. In Ciências Sociais e 
Religião, Campinas, v. 22, 2020.
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em textos sobre amor ao próximo e hospitalidade. Há uma 
preocupação da igreja em conscientizar as congregações da 
importância desse trabalho, procurando apresentar uma pers-
pectiva positiva do imigrante e refugiado, especialmente aque-
les que vêm para o Brasil fugindo de perseguição religiosa.

Na revista oficial da igreja metodista, em 2017, uma edição 
inteira abordou o tema da imigração e a crise de refugiados 
em todo mundo. O Brasil no período de 2012-2017 teve um 
aumento de 2868% dos pedidos de asilo em território brasilei-
ro. Muitos sírios, africanos e venezuelanos vieram para o Brasil 
fugindo de crises políticas, guerras e perseguição religiosa.

No artigo da revista, o pastor José Luiz F. Domingues 
apresenta o texto de Marcos 7.24–30 como um exemplo de 
Jesus acolhendo uma mulher estrangeira, elogiando sua fé e 
atendendo seu pedido. Menciona também Abraão, o povo 
de Israel, Noemi e Rute. Esses exemplos bíblicos servem de 
modelo para a igreja cristã atuar com imigrantes.

Nas descrições dos projetos metodistas, como o Metodistas 
Acolhem e Cuidam23, está presente também a ênfase na hospi-
talidade, fundamentada no texto de Hebreus 13.2 e na tradição 
Wesleyana de acolhimento. Há também uma visão mais globali-
zada nessa perspectiva, chamando a terra de uma casa comum. 
Esse projeto visa criar um banco de dados com igrejas que estão 
dispostas a receber famílias refugiadas e dar todas as condições 
para inserção na sociedade brasileira. O principal grupo de imi-
grantes para esse projeto são venezuelanos.

Os metodistas estão engajados em trabalhos de congre-
gações e com instituições ecumênicas. Incentivam as igrejas 
para o acolhimento e apadrinhamento de famílias refugiadas. 
Como afirma Domingues, chamados para serem braços e 

23 PAULA, Sara de. Metodistas acolhem e cuidam. In https://www.expositorcristao.
com.br/igreja-metodista-lanca-campanha-nacional-metodistas-acolhem-e-cui-
dam Acesso 20 de julho, 2021.

https://www.expositorcristao.com.br/igreja-metodista-lanca-campanha-nacional-metodistas-acolhem-e-cuidam
https://www.expositorcristao.com.br/igreja-metodista-lanca-campanha-nacional-metodistas-acolhem-e-cuidam
https://www.expositorcristao.com.br/igreja-metodista-lanca-campanha-nacional-metodistas-acolhem-e-cuidam
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mãos de Deus, assim como ele acolheu a mulher estrangeira 
(Mc 7.24-30).

O pastor José Roberto Prado24, diretor da Dignità, presi-
dente da Rede Evangélica de Apoio ao Migrante e Refugiado 
(REMIR25) e fundador e presidente da ABUNA26, três institui-
ções que trabalham com refugiados (muitos sírios e venezuela-
nos), traz algumas reflexões. Aponta para o trabalho com imi-
grantes como uma forma de colocar a fé em prática (Dt 10.19; 
Gl 6.10; Hb 13.2; Zc 7.10). Apresenta especialmente o texto de 
Levítico 19.33-34, falando do amor de Deus pelo estrangeiro e 
do mandamento de amar. Observa que entre os refugiados há 
irmãos e irmãs na fé que estão sendo perseguidos.

Alguns projetos dos quais a Igreja Metodista participa ati-
vamente serão apresentados a seguir. O Centro de Apoio ao 
Estrangeiro no Brasil e no Exterior (CAEBE27) é um projeto que 
procura promover a qualidade de vida do imigrante e refugia-
do no Brasil, trabalhando em conjunto com igrejas metodistas 
e instituições pelo país. Fundamenta-se em Mateus 25.35, se-
guindo a ordem de "amar o próximo". A estratégia de traba-
lho tem cinco focos: 1. Aulas de português; 2. Atendimento 
pastoral através das igrejas; 3. Criar parcerias com outras insti-
tuições; 4. Desenvolver trabalho em rede; 5. Gerar empregos 
para estrangeiros.28

24 PRADO, José Roberto. “Refugiados: a diáspora forçada e a igreja no Brasil”. ht-
tps://praxismissional.com.br/refugiados-a-diaspora-forcada-e-a-igreja-no-bra-
sil-por-jose-roberto-prado/ Acesso 20 de julho, 2021.

25 Cf. https://www.remir.net.br/quem-somos/ Acesso 20 de julho, 2021.
26 O projeto ABUNA (Abuna significa “Pai Nosso” em hebraico), trabalha com 

refugiados a partir da ideia de discipulado. O discípulo de Jesus é aquele que 
compartilha a Palavra e a vida, caminhando lado a lado com pessoas em ne-
cessidade. Esse projeto convida pessoas a participar, aqueles que se sentem 
vocacionados para esse trabalho. Há um convite através da vocação em partici-
par desse projeto, ouvir os “chamados urgentes” dos necessitados. Cf. https://
www.abuna.org.br/vocacao/ Acesso 20 de julho de 2021.

27 Cf. http://caebe.com.br. Acesso 20 de julho, 2021.
28 Mauro Mota afirma que para que todo esse trabalho aconteça, a igreja precisa 

de duas coisas: 1. Informações sobre vários aspectos da crise de imigração e 

https://praxismissional.com.br/refugiados-a-diaspora-forcada-e-a-igreja-no-brasil-por-jose-roberto-prado/
https://praxismissional.com.br/refugiados-a-diaspora-forcada-e-a-igreja-no-brasil-por-jose-roberto-prado/
https://praxismissional.com.br/refugiados-a-diaspora-forcada-e-a-igreja-no-brasil-por-jose-roberto-prado/
https://www.remir.net.br/quem-somos/
https://www.abuna.org.br/vocacao/
https://www.abuna.org.br/vocacao/
http://caebe.com.br
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A Igreja Metodista tem um trabalho ainda recente com 
imigrantes e refugiados, porém aliada com instituições expe-
rientes, tornou-se ativa em todo o Brasil. A participação das 
igrejas locais na administração das famílias refugiadas é um 
exemplo de como a igreja local é importante na inserção do 
imigrante na sociedade brasileira.

Do ponto de vista teológico, podemos perceber que o 
modelo de Hospitalidade está novamente presente, assim 
como alguns pontos de contato com a perspectiva vocacio-
nal. Ao convocar pessoas que se sentem vocacionadas e bus-
car a realidade congregacional como local efetivo de acolhi-
mento de imigrantes, o modelo Vocacional, ainda que até 
certo ponto, está presente.

Igrejas Presbiterianas29

O trabalho das igrejas presbiterianas (IPI e IPB) com imi-
grantes e refugiados acontece na realidade local de algumas 
igrejas e em um projeto nacional do grupo de jovens. É possí-
vel acessar alguns pontos teológicos através desses projetos.

O grupo de jovens União de Mocidade Presbiteriana 
(UMP)30 iniciou um projeto chamado Somos todos Peregrinos 
(We are all Pilgrins31). Baseado no texto bíblico de Levítico 
19.34, esse projeto busca chamar a atenção da igreja para 
o imigrante e refugiado como o próximo que precisa de aju-
da. Essa identificação com os refugiados vem da história dos 

entender o mundo em que vivemos; 2. A igreja precisa refletir teologicamente 
sobre a situação que se encontra diante dela. Essa observação é importante e 
mostra a preocupação da igreja em estar consciente da complexidade da crise 
para encontrar a melhor maneira de colocar o amor ao próximo em prática.

29 São mencionados trabalhos de igrejas da Igreja Presbiteriana Independente (IPI) 
e da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB).

30 Ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB)
31 Cf. https://ump.org.br/ Acesso 20 de julho, 2021.

https://ump.org.br/
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presbiterianos que vieram para o Brasil, fugindo da persegui-
ção religiosa na França. Estar junto dos refugiados, especial-
mente sírios (muitos refugiados sírios são cristãos fugindo de 
perseguição islâmica), é uma oportunidade de ajudar a igreja 
de Cristo e levar o evangelho. Esse projeto busca parceria 
com a Associação Nacional de Juristas do Brasil (ANAJURE) e 
da Missão em Apoio à Igreja Sofredora (MAIS).

Outro projeto é o No More32, que é feito em Maringá, PR. 
O estado do Paraná é um dos lugares com o maior núme-
ro de projetos de acolhimento à imigrantes e refugiados no 
Brasil. Esse é um projeto iniciado por imigrantes e recebe 
pessoas do Haiti, República Dominicana e Venezuela. Esse 
projeto ajuda na criação de relacionamentos, oferece cursos 
profissionalizantes e aulas de português.

Um dos colaboradores, Érick Alexander Pérez Ortuño, 
missionário venezuelano, em texto publicado em uma re-
vista online33, apresenta o tema imigração e refugiados sob 
uma perspectiva confessional e bíblica. Ele busca na história 
de João Calvino uma práxis pastoral e diaconal em favor 
de refugiados, assim como ele na Europa auxiliou refugia-
dos franceses e ingleses em Genebra. Também menciona 
a história de Abraão, como aquele que foi chamado para 
migrar para ser uma bênção aonde Deus o levaria.  Isso é 
algo que também está presente no Novo Testamento em 
Atos 18, apresentando uma cultura migratória dos primeiros 
cristãos. Áquila e Priscila são exemplos de refugiados que 
foram importantes para a igreja da época. Segundo Pérez, 
esse trabalho que é realizado pelas igrejas presbiterianas 

32 Cf.http://www.dfe.uem.br/comunicauem/2018/09/21/projeto-no-more-e-os-
-conceitos-de-imigrante-e-refugiado-na-pratica/ Acesso 20 de julho, 2021.

33 ORTUÑO, Érick Alexander Pérez. “O despertamento da igreja em favor dos 
refugiados.” https://oestandarteonline.com.br/2020/11/08/despertamento-da-
-igreja-em-favor-dos-refugiados/ Acesso 20 de julho, 2021.

http://www.dfe.uem.br/comunicauem/2018/09/21/projeto-no-more-e-os-conceitos-de-imigrante-e-refugiado-na-pratica/
http://www.dfe.uem.br/comunicauem/2018/09/21/projeto-no-more-e-os-conceitos-de-imigrante-e-refugiado-na-pratica/
https://oestandarteonline.com.br/2020/11/08/despertamento-da-igreja-em-favor-dos-refugiados/
https://oestandarteonline.com.br/2020/11/08/despertamento-da-igreja-em-favor-dos-refugiados/
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(IPI) é inspirado na teologia bíblica, na teologia reformada e 
na práxis diaconal de João Calvino.

As igrejas presbiterianas iniciaram projetos de acolhimen-
to ao imigrante e refugiado através das congregações, bus-
cando apoio em instituições parceiras. Uma prática comum 
entre as igrejas apresentadas neste estudo. Observa-se o 
modelo de Hospitalidade e uma busca por ajuda jurídica no 
trabalho dos jovens que buscam apoio da ANAJURE. Há uma 
preocupação com o aspecto legal do imigrante no país.

Igreja Evangélica Luterana do Brasil

A Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) está, aos pou-
cos, iniciando projetos e acolhendo imigrantes em suas con-
gregações por todo o Brasil. Herdeira da tradição teológica 
americana da LCMS (Lutheran Church Missouri Synod), essa 
igreja está presente no Brasil deste 1903 e cresceu entre imi-
grantes alemães na região sul. Hoje está presente em todo o 
território nacional.

Através do contato com alguns pastores, foi possível co-
nhecer alguns trabalhos em Boa Vista – RR, Cacoal – RO, Ca-
noas – RS, Curitiba- PR, Campo Largo – PR, Cascavel – PR, en-
tre outras congregações. Alguns desses trabalhos podem ser 
vistos pelas redes sociais das igrejas e na Revista Oficial da 
IELB, Mensageiro Luterano. Nessas igrejas é possível perce-
ber uma inclusão dos imigrantes nos trabalhos de assistência 
social das congregações e a preocupação com necessidades 
específicas, como a língua, emprego e inclusão social.

Esses trabalhos congregacionais têm encontrado apoio da 
igreja nacional através do departamento de Ação Social da 
igreja, que tem levantado o tema entre as congregações e 
mobilizado verba para os projetos em desenvolvimento. A 
expectativa é que as igrejas acolham, num futuro próximo, 
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mais e mais imigrantes e refugiados em suas comunidades e 
estejam sensíveis às suas necessidades.

O projeto Compartir34, que teve início na região Norte 
com imigrantes venezuelanos, tem sido o principal traba-
lho da igreja. Fundamentado em quatro práticas 1. Acolher; 
2. Proteger; 3. Promover; 4. Integrar. O projeto busca ser-
vir o imigrante em todas as necessidades. A partir desses 
quatro fundamentos o trabalho é realizado buscando le-
var segurança alimentar, moradia segura, saúde e higiene, 
educação, esporte e lazer, emprego e renda, integração e 
proteção. Esses eixos direcionam as ações do projeto em 
relação ao migrante.

Além de todo o trabalho de assistência social e evange-
lização, esse projeto tem alcançado êxito na interiorização 
de pessoas através de congregações luteranas. Essas famí-
lias recebem apoio das congregações em outros lugares 
do Brasil, aliviando cidades que estão com muitos imigran-
tes, como é o caso da região norte em estados como Ro-
raima e Rondônia.

Diante dos modelos apresentados, a Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil tem características do modelo de Hospi-
talidade, como o acolhimento dos imigrantes em suas ne-
cessidades. Há também uma preocupação legal, pois para 
realizar a interiorização é necessário que documentos e a si-
tuação do imigrante no Brasil esteja em conformidade com 
as leis do país. Portanto, um projeto ainda em expansão, 
mas com um fundamento sólido na missão e na ação social, 
criando uma rede de trabalho o atendimento aos imigrantes 
e refugiados.

34 Mais informações nas redes sociais do projeto. Cf. https://www.facebook.com/
compartirroraima/ Acesso 08 de Outubro 2021. Cf. https://www.compartir.so-
cial/ Acesso 08 de outubro 2021.

https://www.facebook.com/compartirroraima/
https://www.facebook.com/compartirroraima/
https://www.compartir.social/
https://www.compartir.social/
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CONTRIBUIÇÕES DOS MODELOS 
TEOLÓGICOS DE IMIGRAÇÃO PARA O 
CONTEXTO BRASILEIRO

Depois de observarmos como algumas igrejas cristãs têm 
fundamentado teologia e prática nos trabalhos realizados 
com imigrantes e refugiados, podemos perceber a presen-
ça do modelo de Hospitalidade. Tal abordagem é esperada, 
visto que as igrejas pelo Brasil já praticam o acolhimento a 
pessoas carentes em diversos contextos. O imigrante, num 
primeiro momento, faz parte de um grupo de pessoas que 
estão no foco de muitos trabalhos de ação social cristã.

Por outro lado, os outros modelos podem contribuir para 
o trabalho congregacional e principalmente para a discussão 
ética sobre a questão dos imigrantes e refugiados no Brasil. 
O modelo Vocacional pode assumir este papel de levantar 
vocações entre os cristãos para engajarem no tema a par-
tir de suas vocações. A preocupação jurídica, por exemplo, 
poderia ser conduzida para uma reflexão sobre as políticas 
públicas do Brasil para encontrar equilíbrio entre defesa do 
estado e direitos humanos.

Além disso, o modelo Vocacional levanta o aspecto con-
textual, abordado por Rajendra ao falar dos relacionamen-
tos e responsabilidades. Como parte da sociedade o cristão 
deve estar engajado no serviço de acolhimento daqueles que 
chegam à cidade, estado ou país para fixarem residência e se 
tornarem parte da comunidade, como um de nós.

No Brasil temos duas situações em que o modelo Relacio-
nal ajuda na busca por responsabilidade, é o caso dos imi-
grantes do Haiti e da Venezuela. Desde 2010 os haitianos 
têm buscado o Brasil devido à influência exercida do Exército 
Brasileiro na missão de paz, pela ONU, no Haiti. Através do 
relacionamento entre os países a rota de imigração surgiu e 
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hoje o Brasil tem sido um destino viável. Para os venezuela-
nos a proximidade dos países torna o fluxo migratório fácil. 
Sendo o maior país da América Latina e com uma república 
estruturada, o Brasil carrega uma certa responsabilidade pe-
los seus vizinhos latinos, aliados pelo Mercosul e, por isso, 
deve propiciar atendimento aos refugiados da Venezuela. 

Esses dois fluxos migratórios fazem parte dos muitos pro-
jetos de igrejas e instituições pelo Brasil. O modelo Relacional 
colabora com a identificação da responsabilidade e a busca de 
ações para com o imigrante e refugiado. As igrejas nos estados 
próximos das fronteiras e que têm recebido imigrantes nos seus 
municípios são as que primeiro estabelecem relacionamentos e 
têm a oportunidade de oferecer hospitalidade e amparo.

O modelo Vocacional ainda ajuda a explorar a vocação da 
igreja local. Como foi observado, as igrejas que têm ouvido 
esse chamado em suas cidades, têm se tornado um refúgio 
para o imigrante. Num país como o Brasil os modelos Voca-
cional e Relacional são boas ferramentas para a criação de 
projetos, unindo a igreja, instituições e o estado.

Em outro artigo, Sanchez fala da teologia da cruz35 presen-
te na teologia luterana e parte do modelo Vocacional, que dá 
sentido à maneira de como o cristão se relaciona com o outro 
(SANCHEZ, 2020, p. 7). A teologia da cruz molda a vocação a 
agir a partir de uma profunda consciência da pecaminosidade 
humana em todos os sentidos e do amor incondicional de 
Deus em direção ao humano pecador.36

35 Teologia da Cruz está relacionada à teologia de Lutero, que afirma que o verdadei-
ro conhecimento de Deus se dá através da obra de Cristo na cruz, sua humildade, 
sofrimento e morte. Cf. LUTERO, Martinho. Debate de Heildelberg. In: Obras Sele-
cionadas de Lutero, v. 1. Porto Alegre, RS, Editora Concórdia, 2004. p. 35–54. 

36 “O amor de Deus em Cristo não é como o amor humano natural. O amor de 
Deus não é naturalmente orientado para uma pessoa que possui bondade, mas 
para pessoas que são consideradas injustas. Quando o amor de Deus flui dentro 
e através dos seres humanos, seu amor também é orientado para pessoas que 
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Por um lado, a cruz ajuda a não romantizar as relações hu-
manas, marcadas pelo pecado, como na imigração, por outro 
lança as bases da ação no amor divino, gracioso e misericor-
dioso. Deus vai ao encontro do ser humano pecador, trazen-
do reconciliação e perdão. O teólogo da cruz verá os pobres, 
pecadores e marginalizados da sociedade com a direção do 
amor de Deus, para oferecer-lhes as bênçãos do amor divino.

Sanchez também propõe uma dinâmica de ouvir e apren-
der, antes de falar e ensinar (SANCHEZ, 2015, p. 12). O mode-
lo Vocacional é preocupado com o contexto, pois ele acontece 
nas relações. A partir da compreensão do contexto aqueles 
que exercem sua vocação servem e são servidos no relaciona-
mento. Se por um lado o imigrante e refugiado é servido pela 
ação da igreja, a igreja também cresce em comunhão, amor e 
experiências de vida e fé. Na perspectiva vocacional sempre 
há uma troca, é uma via de mão dupla.

Portanto as contribuições de cada modelo são ferramen-
tas importantes para fundamentar o trabalho com imigrantes 
e estimular as igrejas ao serviço em amor ao próximo. Eles au-
xiliam na identificação das necessidades e os caminhos pos-
síveis para o trabalho da igreja com imigrantes e refugiados, 
ampliando a reflexão sobre o tema.

CONSIDERAÇÕES 

O Brasil é um país de imigrantes desde sua origem. A mul-
tiplicidade de povos em nosso meio é uma das característi-
cas marcantes de nossa nação. Os frutos do acolhimento têm 
sido colhidos nas igrejas evangélicas e lançam um novo desa-

são vistas como más, pecadoras ou pobres. Sendo feito um teólogo da cruz 
através da morte e da ressurreição, os humanos imaginam em suas vidas o tipo 
de amor divino que receberam em Cristo. Lutero chama essa imagem de 'o 
amor da cruz, nascido da cruz'.” (SANCHEZ, 2020, p. 8).
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fio para os cristãos brasileiros. A hospitalidade das congrega-
ções, presente até aqui, encontra nos modelos um incentivo 
à reflexão e expansão do diálogo sobre imigração no Brasil, 
podendo alcançar novas maneiras de construir pontes entre 
o imigrante e os cidadãos.

Ao final deste trabalho podemos observar que nas igrejas 
evangélicas históricas há pontos de partida comuns, como 
o trabalho promissor das congregações locais que buscam 
responsabilidades nas relações com os imigrantes ao seu re-
dor. Além de buscar parcerias com instituições que facilitem 
e organizem o trabalho. A pergunta “Como trabalhar com 
imigrantes?” nasce das respostas à pergunta “Por que traba-
lhar com imigrantes?”. A igreja pode nortear seu trabalho em 
duas frentes, ensinando o povo de Deus a ouvir o chamado 
para servir ao próximo e ouvir os imigrantes para poder cons-
truir um relacionamento saudável e abençoado.

A presença dos imigrantes na igreja traz uma imagem 
escatológica das nações ao redor do Cordeiro. Seja através 
das nações que carregamos em nossas veias da mistura dos 
nossos antepassados, seja na mistura de sotaques no mesmo 
templo, o multicultural corpo de Cristo é vislumbrado na reu-
nião de irmãos e irmãs na fé unidos pelo evangelho.
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TRAZER ALMAS A CRISTO:  
O DESEJO E DEVER  
DE CADA CRISTÃO1

Um sermão de  
Carl Ferdinand Wilhelm Walther2

Deus vos conceda sua graça e paz por meio do conheci-
mento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus!
A igreja que Cristo estabeleceu na terra deve ser marca-

da por perfeita igualdade. Ela nunca deve ser estabelecida 
como um governo terreno. Na igreja ninguém deve estar aci-
ma, ninguém é superior, ninguém é o primeiro, ninguém é o 
senhor ou o mestre. Esta é uma das doutrinas fundamentais 
de toda a Cristandade: quem quer que seja um membro ver-
dadeiro da igreja verdadeira é igual a todos os outros. Cada 
um tem o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Cristo, a 
mesma justiça, a mesma esperança de vida eterna, a mesma 
bênção celestial da salvação em Cristo Jesus.

Desde que o mundo existe, há certamente diferenças ex-
teriores entre as pessoas: um é rico, outro é pobre; um é esti-

1 Bringing Souls to Christ: Every Christian’s Desire and Duty. Este sermão, prega-
do em 1842, foi publicado na coletânea de sermões de Walther, Gnadenjahr 
Predigten über die Evangelien des Kirchenjahrs (Saint Louis. Concordia, 1891), 
pp. 439–445. Foi traduzido ao inglês pelo pastor Bruce Cameron, da Saint John 
Lutheran Church, Sparta, IL.

 Tradução do inglês ao português: Rev. Leandro D. Hübner, 2020.
2 Carl Ferdinand Wilhelm Walther (1811–1887), pastor luterano germano-america-

no, foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Igreja Luterana - Sínodo de 
Missouri (EUA). Foi seu teólogo mais influente e uma de suas obras mais conhe-
cidas é “The Proper Distinction Between Law and Gospel” (“Lei e Evangelho”, 
publicada no Brasil pela Editora Concórdia – www.editoraconcordia.com.br).

http://www.editoraconcordia.com.br
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mado pelo mundo, outro desprezado; um tem um alto posto 
na sociedade, outro um lugar baixo; um é esperto, outro sim-
ples. Mas no reino de Deus, na igreja, essas coisas não fazem 
diferença. Embora os dons, o ofício e as realizações possam 
ser diferentes, ainda assim todos os membros permanecem 
iguais diante de Deus: todos têm o mesmo valor; ninguém é 
sujeito a ninguém.

Se existe uma hierarquia na igreja, [é claro que] então ela 
pode dar ordens à igreja – mas então um cristão obedece não 
como um membro da igreja ou do reino de Deus, mas como 
um sujeito de um reino deste mundo. Nesse sentido, o que 
Jesus disse a Pilatos é uma declaração irrepreensível: "O meu 
Reino não é deste mundo. Se o meu Reino fosse deste mun-
do, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu 
não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu Reino não 
é daqui" [Jo 18.36].

Grande dano, por isso, sempre acontece quando indivídu-
os desejam ser senhores na igreja. Havia uma total igualdade 
na época dos apóstolos, junto com a mais agradável unidade e 
esplendidas bênçãos. Naquele tempo, todos os cristãos eram 
considerados como sacerdotes espirituais, e ninguém era des-
prezado ou oprimido. Quanto mais o clero foi se exaltando nos 
tempos passados sobre os demais cristãos, mais a igreja foi se 
degradando e tomando a forma de um reino deste mundo. Os 
pastores se tornaram tiranos, que não conduzem as ovelhas com 
um bastão confortador, mas as governam com um cetro de ferro 
e afinal as levam à morte. O pai confessor tornou-se o torturador 
dos confessores; aquele que cuida das almas tornou-se o afligidor 
das almas; o conselheiro das consciências tornou-se um senhor 
sobre a consciência. Finalmente, no tempo da Reforma, uma luz 
maravilhosa brilhou nessa escuridão. A Palavra de Deus veio à 
luz, e os filhos de Deus se livraram do abominável jugo humano e 
novamente desfrutaram da doçura da liberdade cristã.
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Se as congregações humanas não quiserem voltar a um 
jugo humano, a um domínio humano impiedoso, precisam 
ficar firmes no precioso direito do sacerdócio espiritual que 
todos os cristãos possuem. Esse sacerdócio é o seu direito de 
apresentar ofertas, de orar, de estudar as Escrituras, de exa-
minar e julgar todos os ensinos, de ensinar uns aos outros, e 
de exortar, admoestar e confortar uns aos outros. 

Onde esse direito e dever não é conhecido nem colocado 
em prática, a Palavra de Deus não pode permanecer. Não há 
qualquer bênção, qualquer zelo. No fim das contas todos cairão 
no sono, na preguiça, na indiferença. As pessoas serão condu-
zidas e levadas em vez de conduzirem e levarem a si mesmas. 
Serão governadas, em vez de tomar decisões por si mesmas. E, 
por fim, desprezo e rejeição à verdade inevitavelmente aconte-
cerão. Por isso é meu dever, queridos amigos, ensinar o direito e 
dever do sacerdócio espiritual diligente e frequentemente. Per-
mitam-me falar agora de um aspecto em particular – o dever de 
todos os cristãos de trazer outras almas a Cristo.

TEXTO: MARCOS 7.31–37

Meus queridos e amados irmãos e irmãs no Senhor:
Essa leitura do Evangelho é um exemplo encantador que 

devemos ter em nossos corações. Perto do Mar da Galileia 
vivia um homem que não ouvia nem falava. Em sua triste con-
dição ele não somente não podia ouvir o preciso evangelho 
de Cristo, como também não tinha a capacidade de falar com 
Cristo, de clamar a ele por ajuda. Então outros tiveram pena 
dele, o levaram a Cristo e lhe pediram ajuda em seu lugar. 
Cristo ouviu a prece deles por ele e ajudou o pobre homem. 
Hoje, Cristo já não anda abertamente entre nós, mas ele ain-
da ajuda as pessoas em necessidades corporais e espirituais 
– só que secretamente. Nós podemos, a qualquer hora, trazer 
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pessoas que estão espiritualmente surdas e mudas a Cristo 
para serem curadas. Por isso eu falo a vocês sobre o seguinte:

O santo desejo e dever de cada cristão de trazer almas a Cristo

1. Que todos os cristãos têm esse santo desejo e dever, e

2. De que forma devemos colocar este dever em prática 

Senhor Jesus Cristo, nosso único verdadeiro Sumo-Sacer-
dote, tu te ofereceste no madeiro da cruz para que nós peca-
dores pudéssemos receber o sacerdócio real. Concede-nos 
conhecer esse sacerdócio corretamente através da tua santa 
Palavra. Ajuda-nos por tua graça a cumprir nossos deveres 
sacerdotais para tua glória, para que nossas almas e muitas 
outras possam receber a benção da salvação. Para isso, des-
perta-nos, guia-nos e fortalece-nos nesta hora segundo a tua 
vontade. Amém.

1. Em primeiro lugar, meus amigos, é muito importante 
que cada pessoa conheça Cristo com certeza e creia nele de 
coração. É tolice tentar trazer outros a Cristo se você mes-
mo está longe dele. Isso seria um cego guiando outro cego: 
ambos cairiam na valeta. Ainda que, em relação às coisas do 
mundo, é cruel procurar os próprios interesses primeiro, nas 
coisas espirituais isso é totalmente adequado. Aqui, cada 
pessoa deveria ser realmente um “próximo” para si mesmo. 
Ninguém pode redimir outra pessoa: cada um deve cuidar da 
sua própria alma primeiro nesse assunto e trazer a sua alma 
à segurança. Então poderá buscar maneiras de trazer outras 
pessoas à graça também. Primeiro é necessário aprender e 
beneficiar-se dos tesouros de Cristo para si mesmo, e então 
poderá recomendá-los a outros. 

A pessoa que pela graça de Deus veio a conhecer que a 
Bíblia é a Palavra eterna de Deus; que experimentou que o 
evangelho é o poder de Deus para salvar a todo aquele que 
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crê; que pode dizer: “Eu sei em quem tenho crido [2Tm 1.12]. 
Encontrei o fundamento onde firmar minha âncora” – essa 
pessoa certamente também sentirá uma urgência sincera de 
trazer outros para receber essa graça salvadora pela qual ela 
é tão abençoada. Tal cristão vê com pesar e tristeza que mi-
lhares de pessoas deste mundo são espiritualmente mortas 
e sem voz. Elas ainda não conhecem Cristo, não creem nele, 
não o amam e não encontram bênçãos nele. Para um cristão 
o estado miserável do mundo toca o coração. As pessoas do 
mundo estão às vezes felizes, às vezes tristes, contudo em 
todas as situações elas desprezam Cristo e caminham à des-
truição sem ele. 

O cristão olha para seu próximo com tristeza quando 
sabe que este ainda não conhece o evangelho; olha para 
seus velhos amigos com um suspiro, porque eles não virão 
com ele no caminho da graça e piedade. Com o coração 
entristecido o marido cristão pensa sobre sua esposa não 
cristã ou a esposa cristã sobre seu marido não cristão. Da 
mesma forma pais e filhos, filhos e pais, irmão e irmã, irmã 
e irmão – há preocupação por todos que ainda não foram 
trazidos à fé no evangelho.

Um cristão pode até mesmo desejar que pudesse persua-
dir o mundo inteiro para que saiba que todos podem deixar 
seus pecados e sua vida fútil para trás e apegar-se a Cristo. O 
santo desejo de trazer almas a Cristo começa imediatamente, 
tão logo a luz da fé chega à alma de uma pessoa, trazendo 
consigo o fogo do verdadeiro amor pelos outros. Esse santo 
desejo é inseparável da fé verdadeira. Quem quer que não 
tenha o desejo de trazer outros ao conhecimento do evan-
gelho salvador certamente ainda não chegou a conhecer o 
próprio poder celestial.

Tão logo Davi pediu perdão e conforto a Deus (Salmo 51), 
ele também disse: "Então ensinarei aos transgressores os teus 



112

UM SERMÃO DE CARL FERDINAND WILHELM WALTHER

caminhos, e os pecadores se converterão a ti" [Sl 51.13]. Tão 
logo André conheceu Cristo, foi até seu irmão Simão, o cha-
mou com alegria: “Achamos o Messias!" [Jo 1.41], e o levou a 
Jesus. Da mesma forma Filipe, quando encontrou seu amigo 
Natanael, lhe disse: "Achamos aquele de quem Moisés escre-
veu na Lei, e a quem se referiram os profetas: Jesus, o Naza-
reno, filho de José" [Jo 1.45]. Assim também ouvimos sobre 
a mulher samaritana no poço de Jacó. Quando ela descobriu 
que quem estava conversando com ela era o Messias, deixou 
seu jarro de água, foi até a cidade e disse ao povo: "Venham 
comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. 
Não seria ele, por acaso, o Cristo?" [Jo 4.29].

Lutero disse acertadamente: “Quando um cristão come-
ça a conhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, por meio 
de quem foi resgatado da morte, seu coração se torna total-
mente piedoso, de forma que ele está desejoso de ajudar 
alguém. Ele não conhece alegria maior do que conhecer Cris-
to. Por isso sai para ensinar e avisar aos outros; ele louva e 
declara seu louvor diante dos outros; ele ora e diz aos outros 
que eles também devem vir a esta graça. Esse espírito inquie-
to vive no lugar mais pacífico de todos, isto é, na graça e paz 
de Deus. Não obstante, esse espírito ainda não pode estar 
calmo, mas continuamente luta e se esforça como se vivesse 
somente para isso – para trazer o louvor e a glória de Deus 
para outras pessoas.” 

Queridos amigos, através da fé um cristão recebe não so-
mente o santo desejo de trazer almas a Cristo, ele também 
recebe essa tarefa como um dever sagrado. Ninguém deveria 
dizer: “Não sou um pastor, um professor ou um pregador; 
deixe que eles ensinem, instruam, confortem e levem almas a 
Cristo. Eu quero ficar na minha vocação.” Não, cristão, você 
é batizado e, através do santo batismo, foi chamado e ungido 
para ser um sacerdote de Deus.



113

TRAZER ALMAS A CRISTO: O DESEJO E DEVER DE CADA CRISTÃO

Através do santo batismo, cada cristão foi consagrado, 
ordenado e instalado no ministério de ensinar, admoestar e 
confortar seu próximo. Através do santo batismo cada cristão 
recebeu não somente a autoridade, o poder e o direito, mas 
também a grande e santa obrigação – sob pena de perder a 
graça divina – de despertar a si mesmo para o cuidado e a aju-
da para que outros possam ser trazidos a Cristo. Pois, como 
diz Tiago: "Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela 
palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias 
das suas criaturas" [Tg 1.18]. E João também diz: "[Jesus] nos 
constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai" [Ap 1.6]. 
E por fim, Pedro diz aos cristãos: "Vocês, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade ex-
clusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que 
os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz" [1Pe 2.9]. 

Vão pelas partes principais do Catecismo e em cada parte 
vocês encontrarão a declaração de que um cristão deve preo-
cupar-se pela salvação de seu próximo. Os Dez Mandamentos 
nos compelem a amar nosso próximo como a nós mesmos. 
Como podemos fazer isso se o vemos com sua alma em deso-
lação e não nos esforçamos para ajudá-lo a sair dela? No Credo 
confessamos uma “comunhão dos santos”. Como podemos 
ficar firmes nessa comunhão espiritual se um não serve o outro 
em questões espirituais? O Pai Nosso ensina os cristãos a orar 
ao “nosso Pai” – o Pai que temos em comum. Como podemos 
fazer isso se não reconhecemos cada um como um irmão e en-
sinamos, corrigimos e admoestamos uns aos outros em amor 
fraternal? Como as pessoas podem orar “venha o teu reino”, 
se elas próprias nada fazem para espalhar o reino de Deus? 

No Catecismo somos ensinados que através do Batismo 
todos nós nos tornamos membros do corpo de Jesus Cristo. 
Já que somos todos membros desse corpo espiritual, não de-
veria um membro servir ao outro, para que o corpo não seja 
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dividido? Assim como os membros do nosso corpo – olho e 
pé, mão e boca – tem que servir um ao outro, assim também 
o membro da congregação deve servir os outros, para que a 
unidade não se rompa. Segundo o Catecismo, na Santa Ceia 
somos todos alimentados de um pão e todos bebemos de 
um cálice como um selo de nossa unidade interna. Não deve 
a Santa Ceia então reivindicar isto de nós, que cada pessoa 
deve cuidar das almas das outras, como cuida da sua?

 Não resta dúvida: já que Deus requer que cada um ame 
ao outro, pelo chamado do amor cristão, ele faz assim de cada 
cristão um Seelsorger, um cuidador das almas dos outros. 

É certamente verdade que nem todo mundo é um pastor 
ou bispo na congregação cristã. Deus é um Deus de ordem. 
Por causa da ordem, a congregação chama somente um (ou 
alguns) para administrar publicamente – em nome de todos 
– os ritos do sacerdócio espiritual. Mas assim como na cons-
trução de um templo muitos operários são necessários e não 
apenas o mestre de obras que organiza e supervisiona todo 
o trabalho, assim também, na construção da igreja invisível, 
não somente os ministros chamados de Cristo fazem o traba-
lho, mas sim todos os cristãos devem fazer sua parte.

Cristo disse ao seu Pai celestial: "Não peço que os tires do 
mundo, mas que os guardes do mal" [Jo 17.15]. Cristo então 
não quer que seus cristãos abandonem o mundo lá fora e se 
tranquem em claustros. Não, a verdadeira igreja deve estar no 
meio do mundo e seus membros devem ser lâmpadas, ilumi-
nando uns aos outros e ao mundo. O cristão deve ser o sal pelo 
qual o mundo inteiro é temperado e preservado da completa 
decadência espiritual.

A igreja cristã é uma grande agência missionária. Cada 
cristão nela é um missionário, enviado por Deus ao seu pró-
prio círculo para converter outros a Cristo, convidá-los para o 
casamento celestial, chamá-los para o reino de Deus e alistar 
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soldados em toda parte para o tesouro eterno e o exército de 
Cristo. Deus não dá seus dons espirituais somente a pastores 
e mestres. Os leigos, que não assumem o ofício público, têm 
muitas vezes dons gloriosos – por exemplo, um esplêndido 
conhecimento da doutrina cristã, o dom do entendimento e 
explicação das Escrituras, o dom espiritual de examinar e con-
frontar o erro, o dom da administração, a capacidade dada por 
Deus para encorajar, para admoestar, orar e assim por diante.

Deus deu esses dons para a igreja por nada? Nosso Deus 
não mostra claramente com esses dons que cada cristão é um 
companheiro de trabalho em sua vinha? Sim, de fato nosso 
Senhor falou não somente a Pedro [Lc 22.32] mas a cada cris-
tão quando disse: “Quando você tiver retornado (for conver-
tido), fortaleça seus irmãos”. Ou como Tiago diz a todos os 
cristãos: "Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da 
verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que con-
verte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a 
alma dele e cobrirá uma multidão de pecados" [Tg 5.19-20].

Queridos amigos, se nós vemos uma pessoa no chão, de-
samparada, abatida e machucada, consideramos nosso dever 
parar e ajudá-la. Não esperamos que primeiro chegue um 
médico. Tratamos das suas feridas e a levamos aonde ela 
possa ser socorrida. Nos consideramos chamados pelo cha-
mado do amor cristão. Do mesmo modo, se um cristão sabe 
que alguém está ferido em sua alma, ele não deve pensar: “O 
que tenho a ver com isso? O pregador é o médico espiritual; 
deixe que ele venha e o ajude.” Não, cristão, aqui o chamado 
do amor é estendido a você. Sim, mesmo que o sacerdote e 
o levita passem longe da pobre alma, você deveria tornar-se 
muito mais zeloso em ser um misericordioso samaritano. 

Está fora de discussão, é claro, que, mais que todos, o pas-
tor tem o dever de levar almas a Cristo. Ele tem que mostrar a 
elas primeiro o quanto elas precisam de Cristo, depois o quanto 
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Cristo fez por elas, e finalmente como elas podem apegar-se a 
Cristo e permanecer com ele. Nessa tarefa, ele nunca vai parar 
de orar, admoestar e implorar: “Reconciliem-se com Deus.”

Além disso é verdade que os pais têm uma responsabili-
dade especial de guiar seus filhos a Cristo e criá-los na disci-
plina e admoestação do Senhor. Os pais provêm coisas boas 
para as necessidades físicas de seus filhos. Muito mais eles 
deveriam aplicar-se à formação do entendimento de seus fi-
lhos, por meio de uma instrução adequada. É uma questão 
da mais alta importância que eles familiarizem seus filhos com 
o Salvador desde muito cedo. A criança no berço já deve ser 
consagrada ao Salvador; entre suas primeiras frases, deveria 
aprender: “Abba, querido Pai”. Deus vai cobrar das mãos dos 
pais e avós as almas das crianças confiadas a eles. As crianças 
são confiadas a eles para que elas possam ser trazidas, atra-
vés do trabalho dos pais, a um conhecimento salvador de seu 
Salvador, protegidas das tentações do mundo e conduzidas 
no caminho ao céu. Em resumo, pais e mães são colocados 
por Deus como os pastores do lar.

Um marido, também, tem um dever especial de conduzir 
sua esposa a Cristo e mantê-la junto a Cristo. Ela foi solene-
mente comprometida com a sua alma; se ele é para ser sua 
cabeça, ele precisa levá-la em seu coração e ser uma cabeça 
espiritual para ela. Um professor, do mesmo modo, tem uma 
responsabilidade especial com seus alunos, o cabeça de uma 
casa com seus membros, o superior com seus subordinados, 
os mais velhos com os mais novos. Não é sem motivo que 
Deus concedeu certa autoridade de uns sobre outros. Cada 
pessoa deveria usar sua posição na vida para ajudar almas, 
fazer Cristo conhecido para elas, e promover sua glória.

Mesmo um amigo tem uma responsabilidade especial 
com seus velhos amigos, se eles estiverem indo em outra di-
reção. Não é sem razão que Deus colocou vocês juntos; não 
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é por nada que outros chegaram a ter confiança em vocês e 
amor por vocês. Você deve usar essa oportunidade para guiar 
suas almas àquele em quem suas almas encontrarão graça.

Meus amigos, embora algumas pessoas tenham respon-
sabilidades especiais, nenhum cristão é isento de seu dever. 
Nisso, não há discussão. Como escreve Paulo: "Assim sendo, 
não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem liberto; 
nem homem nem mulher; porque todos vocês são um em 
Cristo Jesus" [Gl 3.28]. 

Mulheres e homens, jovens e idosos – todos os cristãos 
são sacerdotes espirituais e professores para o mundo. Já no 
Antigo Testamento, Joel profetizou sobre o tempo do Novo 
Testamento: "E acontecerá, depois disso, que derramarei o 
meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas 
de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jo-
vens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas der-
ramarei o meu Espírito naqueles dias" [Jl 2.28-29].

Embora os apóstolos mandem que as mulheres não ensi-
nem na assembleia pública de culto, para que não se esque-
çam que são submissas a seus maridos, ainda assim também 
encontramos nas Escrituras muitos gloriosos exemplos de 
mulheres que ensinaram com bênção em particular – e leva-
ram muitas almas a Cristo. Assim, Priscila explicou o caminho 
de Deus a Apolo; Felipe, o evangelista, teve quatro filhas que 
profetizavam, isto é, expunham as Escrituras em suas casas 
com iluminação divina; o apóstolo Paulo exorta as mulheres 
mais velhas em particular a ser professoras do que é bom; e 
ele louva Febe, Trifena e Trifosa, Evódia e Síntique por traba-
lharem muito no Senhor e terem lutado com ele pela causa 
do evangelho.

Em tudo isso, vocês veem que o ministério do pastor não 
é mencionado por Deus a fim de que ninguém mais deva en-
sinar ou estar preocupado pelas almas. Não, a congregação 
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toda será um povo santo, um sacerdócio real, cada cristão vai 
carregar o bem-estar da alma do seu próximo em seu coração 
e vai fazer sua parte para que o evangelho salvador possa con-
seguir ainda mais vitórias, para que o reino de Satanás possa 
ser vencido no mundo, e o reino de Deus possa avançar.

Oh, como pareceria inteiramente diferente, como seriam 
muito maiores e mais esplêndidas as bênçãos da Palavra de 
Deus, se cada cristão conhecesse seu santo chamado e admi-
nistrasse seu santo sacerdócio! Com esse propósito, o apósto-
lo convoca os coríntios: "Sigam o amor e procurem com zelo 
os dons espirituais, principalmente o de profetizar" (1Co 14.1).
Queridos amigos, já que entre os cristãos tudo deve ser feito 
adequadamente e de maneira ordenada, deixem-me falar de 
nossa segunda parte: “de que forma um cristão deve colocar 
este dever, de levar almas a Cristo, em prática.”

2. Além do sacerdócio espiritual de todos os cristãos, 
Deus também instituiu, por causa da ordem, o ofício especial 
de pastor (Predigtamt, literalmente “o ofício da pregação”) 
para ensinar o evangelho publicamente, administrar os sacra-
mentos e as chaves do reino dos céus. Sobre isso com certeza 
não há dúvidas entre nós. Os pastores são os servos públicos 
chamados por Cristo, mordomos dos mistérios de Deus. 

Disso segue que ninguém pode desprezar ou omitir o ofí-
cio da pregação pública com o argumento de que ele próprio 
é um sacerdote espiritual. Um cristão se atém à afirmação de 
Davi: "Em suas obras há glória e majestade" (Sl 111.3).

Além disso, ninguém deveria pensar: “Eu sou um sacer-
dote espiritual, portanto eu também sou um pregador públi-
co”. De jeito nenhum! Para isso você precisa ter um chamado 
específico e regular. Pois o que é feito (por um pastor) em 
nome de todos deve ser confiado a nós primeiro em nome 
de todos. Por isso é dito na carta aos Hebreus: “Ninguém 
toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado 
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por Deus, como aconteceu com Arão" (Hb 5.4). E Tiago diz: 
“não sejam, muitos de vocês, mestres, sabendo que seremos 
julgados com mais rigor” (Tg 3.1).

Entretanto, há casos de necessidade, isto é, há tempos em 
que a administração do ofício é requerida e no entanto não 
há um ministro chamado disponível. Esse é o principal exem-
plo de um caso em que qualquer cristão pode tomar a frente 
como um sacerdote espiritual e agir em nome de Cristo. Num 
caso de necessidade, se uma mulher realiza um batismo ou 
um leigo pronuncia a absolvição, esse batismo e absolvição 
são tão certos, piedosos e válidos como se tivessem sido fei-
tos por Pedro ou pelo próprio Cristo.

Além disso, se um cristão vai a uma área onde não há 
cristãos, ele pode até dar um passo a mais com confiança e 
pregar o evangelho de Cristo. Se seus ouvintes aceitarem a 
Palavra de Deus, eles se tornarão – através de tal pregador – 
uma igreja verdadeira, tendo todas as qualidades da igreja. 
E se alguém é chamado para tal igreja, ele é um verdadeiro 
ministro de Jesus Cristo, um bispo designado pelo Espírito 
Santo e um sucessor dos santos apóstolos.

Assim lemos na história da Igreja Cristã que toda a Etiópia 
foi trazida ao conhecimento de Cristo por dois jovens cristãos, 
Adésio e Frumêncio, que foram levados para lá por uma tem-
pestade no mar. A terra da Ibéria foi levada a aceitar o evange-
lho através das ministrações de uma mulher cristã levada até lá 
por uma guerra. Ora, esses são exemplos isolados e extraordi-
nários de como cristãos individuais como sacerdotes espirituais 
podem levar almas a Cristo. Mas cada ofício cristão serve a uma 
paróquia maior. Cada pai cristão deve exercer continuamente 
seu sacerdócio espiritual em sua casa, apresentando-se como 
um verdadeiro bispo para sua esposa e filhos, e diariamente 
(especialmente de manhã e de noite) reunir sua família como 
uma igreja. Ele deve orar com seus filhos e ensiná-los a orar, 
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ler a Palavra de Deus, guiá-los para um modo piedoso de vida, 
atrai-los a Cristo, confortá-los em qualquer angústia de suas 
consciências, e mostrar-lhes o que significa o fato de deverem 
levar uma verdadeira vida cristã e a quais perigos para suas 
almas eles devem estar atentos. Oh, meus queridos amigos, 
se cada família fosse tal igreja! A congregação inteira cresceria 
poderosamente em entendimento, fé e piedade!

Esse exercício do sacerdócio espiritual certamente não 
está limitado ao pai e mãe na casa. Antes, essa obra é pos-
sível para todos os cristãos em seu lugar na vida e em suas 
vocações. Mesmo que não seja um pai, cada um de nós tem 
um irmão ou irmã, conhecidos, parentes ou amigos. Quando 
estamos com eles, tenhamos em conta que através do Santo 
Batismo fomos feitos sacerdotes espirituais e que lá fizemos 
uma aliança com Deus para entrar em seu serviço (Dienst). 
Que cada cristão aproveite com entusiasmo cada oportunida-
de para dizer algo bom, para contar o que Deus fez por nós, 
para ganhar de volta os que erram, para admoestar os negli-
gentes e indiferentes, reprovar os que pecam, e confortar e 
encorajar os tristes e abatidos.

Qual é o proveito, meus irmãos, se nós exaltamos gran-
demente o sacerdócio espiritual como um grande privilégio, 
mas não cumprimos suas obrigações? Qual o proveito de ser 
chamados de sacerdotes espirituais se quando nos reunimos 
não exercemos o ofício, mas em vez disso o abandonamos? 
Qual o proveito do título sem a obra?

E mais, tal cristão não deveria ficar preocupado se ele está 
em um grupo de pessoas e não tem nenhuma palavra boa 
para dizer ali? Se ele percebe bem os pecados ao seu re-
dor, mas não fala contra eles? Se ele tem a oportunidade de 
edificar uma pessoa, mas não o faz? Isso é um sacerdócio 
cristão? Essa pessoa conhece seu ofício sacerdotal? Nessa 
hora, talvez, as coisas vão bem naquele grupo e nós rimos e 
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fazemos piadas com eles, mas como nossos amigos falarão a 
nós diante do trono de Deus? Eles dirão: “Você me viu indo 
mal e pecando, mas não disse nada. Você viu minha alma em 
perigo e não me avisou. Você deveria ter usado o tempo que 
tinha comigo, mas você o desperdiçou. Você poderia ter me 
guiado para o cristianismo, mas com palavras sem valor você 
me negligenciou e me deixou extraviado. Você deveria ter 
me ajudado. Você é o responsável por eu estar perdido.” 

Deus seja louvado, meus amigos, que temos novamente 
a verdadeira doutrina do sacerdócio espiritual. Da Palavra de 
Deus sabemos que cada cristão, no âmbito de sua vida diária, 
é um professor do evangelho. Mas coloquemos essa doutri-
na em prática; reformemos não somente nossa doutrina, mas 
também nossa vida.

Se temos um amigo com quem nos reunimos, então consi-
deremos: “Deus me juntou com essa pessoa para que eu ou o 
traga a Cristo ou o ajude a ficar perto de Cristo.” Se estamos 
num grupo de pessoas, vamos dizer: “Deus me chamou aqui 
para que eu, como um sacerdote, possa edificar os outros e 
ser uma bênção para essas pessoas.” Sim, quando estamos 
com os filhos do mundo vamos nos lembrar que, como sacer-
dotes espirituais, devemos confessar Cristo diante deles por 
palavras e ações. Vamos ser para eles uma oportunidade de 
chegarem ao conhecimento da verdade.

Certamente nada acontece por acaso. Por isso, sempre 
que estamos junto com os filhos deste mundo, perguntemo-
-nos: “Será que posso ser de alguma ajuda para suas almas?” 
Bem, eles podem no momento estar alegres, enquanto esta-
mos com eles. Se nós negligenciamos nossa fé e nos junta-
mos a eles na conversa mundana, podemos fazer isso de uma 
forma muito amigável. Mas, como resultado, eles podem um 
dia nos acusar perante Deus, dizendo: “Eu estava sempre 
com você! Você sabia como uma pessoa pode ser salva, mas 
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nunca me disse. Eu estava espiritualmente surdo e mudo. Eu 
não conhecia Cristo. Eu não podia invocá-lo. Você deveria ter 
me levado a Cristo, mas nunca me falou dele. Para ficar bem 
comigo, você escondeu a verdade salvadora de mim. Você se 
chama de sacerdote espiritual, mas não se preocupou com a 
minha alma.”

Certamente não devemos, é claro, jogar coisas santas 
para os cães, como diz a Palavra de Deus. Isso significa que 
não devemos impor o evangelho a ninguém que o despreza 
ou zomba dele. No entanto, quando temos a oportunidade 
de levar alguém a Cristo, ou quando podemos ficar firmes 
pela honra de Cristo, não devemos permitir que o medo do 
mundo – ou o desejo pelas coisas do mundo – nos impeça de 
corajosamente testemunhar da verdade.

Oh, que alegria será quando muitas pessoas juntarem-se a 
nós na eternidade e dizerem: “Meu irmão, minha irmã, você 
salvou minha alma! Eu vim a você e você conversou comigo, 
apontou meus erros, me confortou, me mostrou o caminho 
a Cristo, e agora olhe só! Pelas suas palavras, de uma forma 
que você não podia perceber, o próprio Cristo falou ao ou-
vido do meu espírito a palavra Efatá, abra-se! Daquele mo-
mento em diante, eu era um cristão e agora sou eternamente 
“abençoado”.

 Oh, que alegria haverá na eternidade: ver ao nosso redor 
as almas que vieram ao conhecimento de Jesus Cristo através 
de nós! Então, com eles e com todos os anjos nós proclamare-
mos com ainda maior alegria: “O Senhor fez tudo muito bem!” 
A ele seja a honra e o domínio, para todo o sempre. Amém. 
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Klaus Detlev Schulz é missiólogo luterano, professor e dire-
tor de missão no Concordia Theological Seminary Fort Wayne 
desde 1998. Como filho de pastor alemão e por longa data 
missionário na África do Sul, as raízes germânica e africana per-
mitiram que Schulz crescesse em um ambiente transcultural. 
Após conclusão dos estudos teológicos na Alemanha e Esta-
dos Unidos, Schulz serviu como missionário na Botsuana e Áfri-
ca do Sul pela Lutheran Church Mission of the SELK (Selbstän-
dige Evangelisch—Lutherische Kirche), denominação parceira 
do Sínodo de Missouri nos EUA. No ambiente acadêmico, sua 
contribuição se encontra justamente no ponto onde círculos lu-
teranos ainda carecem de maior aprofundamento e discussão. 
Trata-se da reflexão missiológica a partir da teologia de Lutero 
e confessionalidade luterana2. De fato, historicamente se pintou 
um quadro negativo em relação ao legado dos reformadores 
para com o tema da missão3. Por essa razão, observa-se na obra 

1 Andre Vogel é Bacharel em Teologia pela Faculdade Luterana de Teologia – FLT.  
Graduado em Teologia (MDiv) pelo Free Lutheran Seminary – FLS, em Minnea-
polis, EUA. Doutor em Missiologia (Ph.D.) pelo Concordia Theological Seminary 
Fort Wayne – CTSFW, Indiana, EUA. E-mail: andre-vogel@hotmail.com. Sua li-
nha de pesquisa se encontra na Educação Teológica em perspectiva missiológi-
ca, orientada pelo prof. Dr. Klaus D. Schulz.

2 Para uma abordagem recente sobre o tema, além da própria revista Missio 
Apostolica, veja: SCHWAMBACH, Claus. Missio Dei – Pressupostos Teológicos 
da Compreensão Luterana de Missão a partir da Análise da “Sistemática do 
Catecismo” de Martin Lutero. Vox Scripturae – Revista Teológica Brasileira. São 
Bento do Sul, vol. 27, n. 2, mai.-ago., 2019, p. 377–440.

3 Em boa medida, a gênesis da critica à ausência de textos programáticos de mis-
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Mission from the Cross ( “Missão a partir da Cruz”), ainda sem 
tradução para o português, uma contribuição versada, para 
que pastores e missionários possam servir na missio Dei, sub-
sidiados de uma teologia luterana missiológica sólida. Schulz 
aborda diversos temas recorrentes da missão, em diálogo com 
a teologia de Lutero, confessionalidade luterana e autores con-
temporâneos.

Em seu livro, o autor ancora a doutrina da justificação como 
eixo gravitacional e princípio norteador para a missiologia lute-
rana. A missão brota da theologia crucis. Deus reúne Seu povo, 
em Palavra e Sacramento, chamando-os para servir em Sua 
missio Dei no mundo. A obra está dividia em 3 partes macros: 

A Parte I (páginas 3-84) é intitulada The Nature and Study 
of Mission Today (“A Natureza e Estudo da Missão Hoje”).4 
Schulz introduz problemáticas e desafios da igreja contem-
porânea que justificam a contínua reflexão missiológica, na 
intersecção entre as Escrituras, teologia luterana e cultura. De 
um lado, o desafio da evangelização no contexto Ocidental 
secularizado e pós-cristão. Do outro, as necessidades missio-
nárias em áreas ainda não alcançadas, na chamada “Janela 
10/40“. No entanto, a despeito desses desafios, não há con-
senso nos diversos círculos teológicos acerca do conceito e 
natureza da missio Dei. Em sua explanação, percebe-se que 
Schulz se aproxima da chamada “visão clássica“. Ou seja, o 

são e uma missiologia mais apurada na teologia dos reformadores encontra-se 
no pietista alemão, e tido como pai da missiologia (enquanto disciplina), Gustav 
Warneck. Leia na íntegra em: WARNECK, Gustav. Outline of a History of Pro-
testant Missions to the Present Time: A Contribution to Modern Church History. 
New York, NY: Revell, 1901, p. 8–9. Como contraponto direto ao posicionamen-
to de Warneck, sugere-se a leitura de: ÖBERG, Ingemar. Luther and World Mis-
sion: A Historical and Systematic Study. St. Louis: Concordia Publishing House, 
2007, p. 1–10.

4 A Parte I está divida em 5 subcategorias ou capítulos: An Appraisal of Lutheran 
Mission; Synonyms and Concepts of Mission; Missiology as Disciplines and Set-
ting Priorities; The Reformation; Justification: The Organizing Principle of Mission. 
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telos da missão de Deus está em alcançar o mundo “por meio“ 
(e não à parte) da missão da igreja, em Palavra e Sacramento.5 

Em seguida, parte-se para uma abordagem com breves 
teses sobre o proprium da missão em perspectiva luterana. 
Algumas referências: o Deus Triúno como sujeito da missão 
(missio Dei); a preocupação da igreja com a salvação integral 
(física e espiritual); a ação salvífica de Deus por meio de sua 
igreja, a saber, “a congregação de todos os crentes” (AC VIII); 
a importância da análise cultural como forma de aproximação 
do contexto local; a orientação dedutiva como método da 
missão luterana, i.e., das Escrituras para à cultura e da missio 
Dei para o contexto.6 

Posteriormente, o autor apresenta uma abordagem da Re-
forma em perspectiva missiológica, desmistificando a ideia 
de que Lutero tenha sido antagônico para com o tema. Para 
Schulz, a avaliação sobre se a Reforma luterana foi ou não 
amigável com a missão, depende do conceito de missão do 
próprio avaliador. Se a definição de missão é reduzida a um 
empreendimento eclesiástico-antropológico, envio de missio-
nários e paradigmas geográficos, logo, Lutero teria pouco a 
contribuir. No entanto, se missão é entendida no âmbito da 
missio Dei, na qual Deus é o sujeito da missão, a teologia lute-
rana se torna muito pertinente em sua dimensão missionária.7 

5 É necessário aclarar que Schulz acata a distinção realizada por missiólogos entre 
“missão” (singular), e “missões” (plural). Para o primeiro, refere-se à missio de 
Deus de reconciliar o mundo para Si mesmo. Ao passo que para o segundo, 
consiste nas atividades da comunidade local em obediência à missio Dei. No 
entanto, para efeitos de padronização de linguagem, o autor utiliza ao longo da 
sua obra somente o termo em sua forma “singular“. (SCHULZ, 2009, p. 13).

6 Destaque nessa seção para a análise bíblico-sistemática de termos que estão 
vinculados à missão, tais quais: proclamação, Reino de Deus, conversão, planta-
ção de comunidades, discipulado, etc.

7 Neste capítulo, Schulz apresenta uma longa lista de referências com reflexões 
acerca da teologia de Lutero em dimensão missionária (SCHULZ, 2009, p. 46–
47). Até o presente momento, nenhuma traduzida para o português. 
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Alguns exemplos explorados por Schulz a partir de cita-
ções de Lutero e outras referências acadêmicas com impulsos 
à missão: Lutero compreendia que a Palavra de Deus possui 
uma característica dinâmica e missionária, por estar em cons-
tante movimento e em processo de alcançar o mundo; no 
Catecismo, o comentário de Lutero no contexto da segunda 
petição do Pai-Nosso compreende que o Reino de Deus ve-
nha por meio da pregação da Palavra e o agir do Espírito San-
to. Tal asserção traz consequências missionárias. Muito antes 
do conceito de missio Dei ter sido cunhado, Lutero já com-
preendia que Deus é o sujeito da salvação no mundo, através 
da igreja; em Lutero, o Catecismo possui papel fundamental 
na missão a fim de equipar o crente acerca da verdade cristã, 
auxiliando no processo de discernimento e distinção dentre 
outras teologias e religiões. Lutero ansiou que o evangelho 
fosse pregado na língua alemã, fazendo com que a tradução 
da Bíblia adquirisse relevância missionária. Enquanto interpre-
tação das Escrituras, as confissões luteranas trazem clareza ao 
conteúdo da mensagem proclamada e servem indiretamente 
na missão da igreja.8 

Por fim, o autor apresenta sua tese acerca da relação en-
tre a doutrina da justificação e missio Dei. A justificação, em 
Schulz, atua como princípio orientador da missão da igreja e 
hermenêutica bíblica. Lutero concebia o artigo da justifica-
ção como as lentes das quais a fé cristã avalia toda teologia 
e prática. A justificação aponta para Cristo e a salvação na 

8 Schulz desenvolve um ótimo arrazoado como poucos encontrados na literatu-
ra da área, acerca do papel e importância da missiologia enquanto disciplina 
acadêmica. Dentre as muitas contribuições apresentadas pelo autor, cita-se 
que a missiologia atua na interseção entre as disciplinas clássicas da teologia 
(orientação interna), com as áreas do âmbito social para fins de análise cultural 
(orientação externa). Desta forma, a missiologia é factualmente uma discipli-
na eclética, oferecendo direcionamento à igreja sobre como melhor servir no 
contexto local. 
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cruz, tornando-se o fundamento para a teologia da missão. 
Assim, a missão da igreja acontece no ato de estender o dom 
da justiça e perdão de Deus ao mundo, através da pregação 
da Palavra e administração dos Sacramentos. A justificação 
objetiva (obra de Cristo na cruz), e subjetiva (apropriação da 
Palavra pela fé), são dois lados da mesma doutrina. A primei-
ra possui dimensão missionária, em que Deus é o sujeito da 
salvação. A segunda conduz a prática missionária através da 
missão da igreja. Nessa acepção, qualquer teologia da mis-
são que exima a justificação consiste numa espécie de “Cati-
veiro Babilônico”. 

A Parte II (páginas 85-159) é intitulada de The Mission of 
the Triune God (“A Missão do Deus Triúno”).9 O objetivo da 
segunda parte está em examinar, de forma sistemático-teoló-
gica e missiológica, os atos da missio Dei, em sua orientação 
econômica ao mundo. 

Com o advento da conferência de Willingen em 1952, a 
compreensão de missão é deslocada de um entendimento 
primariamente eclesiástico-antropológico, para a essência do 
Deus Triúno. Schulz apresenta uma definição própria de mis-
sio Dei, somada a um arrazoado histórico do surgimento do 
termo e diferentes perspectivas teológicas que se desenvolve-
ram após Willingen. Dois enfoques teológicos se sobressaem 
nessa seção: primeiramente, a importância da Heilsgeschich-
te (História da Salvação), que fundamenta na Palavra revelada 
que Deus realiza Sua missio por meio do Seu filho, pelo poder 
do Espirito e através da missão da igreja; em segundo lugar, 
a compreensão da Trindade econômica, que traz significado 
missiológico para a doutrina da Trindade, na ação e orientação 

9 A Parte II está divida em 5 subcategorias, ou capítulos: The Trinitarian Struc-
ture of Mission; Creation and Preservation in God’s Mission; The Foundation 
and Goal of God’s Mission; The Dynamism of God’s Mission; The Projection of 
God’s Mission.
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de Deus ao mundo. Assim, Schulz compreende que a missão 
de Deus necessita ser entendida à luz daquilo que Deus faz a 
partir dos Seus atos: criação, redenção e santificação. 

Schulz passa a analisar cada artigo da fé dentro de uma 
perspectiva missiológica. Iniciando com o primeiro ato da 
missio Dei, a saber, “criação“, percebe-se que vários temas 
são abordados: vocação, mandato cultural, revelação geral, 
governo, casamento e família, Lei natural, diaconia, etc. Em 
suma, a criação informa à missão acerca do local do agir sal-
vífico de Deus. A partir do sacerdócio geral, o crente vive a 
vocatio cristã no mundo, servindo no domínio da “mão es-
querda“ de Deus, compartilhando o testemunho do evange-
lho. Deus é tanto o iniciador quanto o mantenedor de Sua 
criação. Dentro de cada vocação, em ativa participação, a 
criação é o local onde o crente exerce a nova obediência em 
Cristo, em resposta à graça de Deus, servindo como cocria-
dor (creatio continuata). A graça criadora (gratia creatoris) é 
a benevolência de Deus a toda criação. A graça redentora 
(gratia redemptoris) é o intuito de Deus de conduzir a história 
dentro do Seu plano divino de salvação em Cristo. Assim, o 
primeiro artigo da fé, i.e., a criação, encontra a sua continui-
dade missiológica no segundo e terceiro artigos.

Em se tratando do segundo ato da missio Dei, a saber, 
a “redenção“, Schulz realiza sua abordagem acerca da obra 
do Filho, destacando aspectos da Cristologia que possuem 
implicações para a missiologia. Para o autor, o evento de Cris-
to consiste no centro da missio Dei. A cruz é a asserção do 
amor de Deus ao mundo, comunicando tanto a satisfação de 
Sua ira, quanto a expressão de Sua graça e perdão. A dou-
trina da hamartiologia descreve o impulso para a missão da 
igreja. Através da Sua morte, Cristo fez oblação (hostia) pe-
los pecados do mundo e para aplacar a ira de Deus (AC III). 
Enquanto Sumo Sacerdote, Cristo restaura o relacionamento 
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entre Deus e a humanidade marcada pelo pecado, a partir 
de Sua morte via expiação substitucionária. Desta forma, a 
Cristologia abarca uma dimensão missiológica kerigmática. 
Através da pregação, é oportunizado o perdão dos pecados 
ao indivíduo hoje. A missio Christi ensina que todas as na-
ções, geografias e raças são chamadas ao arrependimento e 
recebimento do evangelho.10 

Em se tratando do terceiro ato da missio Dei, a saber, a 
“santificação“, o autor compreende que Deus utiliza Seus 
meios, Palavra e Sacramento, para despertar a fé e santifi-
car o crente. Sem o Espírito Santo, os benefícios da salvação 
(outorgados a partir do sofrimento, morte e ressurreição de 
Cristo) não alcançariam o ser humano. Da mesma forma, sem 
o envio do Espírito Santo, a missão da igreja não teria conti-
nuidade. O Espírito desperta à fé e reúne o povo de Deus no 
contexto da comunidade, oferecendo perdão dos pecados, 
mantendo-os firme na verdadeira doutrina. Ele é o Paracleto 
que conforta e guia o crente como representante no mundo 
do Cristo ressurreto. Assim, o ser humano recebe o dom de 
salvação passivamente, para que seja partícipe da missão de 
Deus. O Espirito age ad intra, fortalecendo e preparando a 
igreja para o serviço. Logo, a proclamação da Palavra precisa 
acontecer dentro da linguagem e cultura das pessoas minis-
tradas. A partir dos frutos da pregação do evangelho, o novo 
crente é imerso em instrução (didascália) e ensino acerca da 
fé cristã, para que este também sirva na missio Dei em sua 
orientação ad extra, guiado pelo poder do Espírito.11

A Parte III (páginas 160-298) é intitulada de The Church, 

10 Outros temas que são abordados nessa seção: incarnação; De imitatione Christi 
(Cristo como exemplo); a luta entre dois domínios (Cristo e o diabo), etc. 

11 Outros temas com implicações missiológicas que são abordados nessa parte: 
doutrina da eleição em Lutero, o problema da dupla predestinação; o chamado 
universal da missão da igreja, etc.
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Her Text and Context (“A Igreja, Seu Texto e Contexto”).12 
Deveras, a missão não acontece no vácuo, mas sim, num con-
texto específico, onde o povo de Deus serve em diálogo com 
a cultural local.  Nessa parte, Schulz reflete acerca de diversos 
temas que emergem do contexto, à medida que a igreja ser-
ve na missão de Deus.

Essa seção se inicia examinando “como“ a missão de Deus 
acontece no mundo a partir da comunidade local. No entan-
to, percebe-se uma ênfase de Schulz na “proclamação e Batis-
mo“. Para o autor, é necessário que o evangelho seja pregado 
dentro do contexto maior, considerando a metanarrativa do 
corpus bíblico. Tal fator previne que a missiologia assuma teo-
logias contextuais, isto é, quando o contexto informa a her-
menêutica do texto bíblico. De fato, Schulz compreende que 
o contexto é pertinente na práxis missionária. A comunicação, 
em lei e evangelho, sempre acontece no triálogo entre a cultu-
ra do mensageiro, texto bíblico e cultura local. 

O mesmo desafio ocorre no âmbito da tradução das Escri-
turas para o vernáculo, nas mais diversas culturas e línguas. O 
linguista Eugene Nidas, por exemplo, expoente do chamado 
princípio da “equivalência dinâmica”, compreende que ele-
mentos e/ou termos bíblicos não conhecidos ao contexto po-
dem ser substituídos por equivalentes existentes dentro da-
quela cultura em particular. Schulz, do contrário, compreende 
que a missiologia luterana busca o sentido etimológico den-
tro do contexto bíblico original. Assim, o princípio do “signi-
ficado indispensável“ é recomendável, pois existem termos 
bíblicos e conceitos teológicos que, mesmo sendo desconhe-
cidos a uma cultura, são essenciais para apreender a salvação 
de Deus no mundo. Logo, tais conceitos e termos necessitam 

12 A Parte III está divida em 6 subcategorias, ou capítulos: Mission and the Word 
of God, The Missionary Goal, Building a New Community, Mission as Ethics, The 
Missionary Office, The Christian Witness in the Interreligious Context.
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ser ensinados no contexto local.
Em seguida, Schulz examina “o porquê“ da missão de 

Deus na comunidade local. Para o autor, o alvo da missão 
é que pessoas de todas as nações sejam convertidas e ba-
tizadas, a fim de que haja expansão do Reino de Deus. Para 
Schulz, no contexto pós-cristão, tal qual vivenciado no con-
texto Ocidental, a missão precisa considerar a amplitude do 
Reino de Deus. O autor compreende que no Batismo, tam-
bém chamado de “Sacramento missionário”, o indivíduo in-
gressa no Reino de Deus. Mesmo que Deus deposite a fé no 
crente através da pregação da Palavra, em lei e evangelho, a 
mesma está ancorada e visivelmente manifesta no Batismo. 
Assim, a água conectada com a Palavra possui uma dimensão 
missionária, refletindo a justificação do crente em sua forma 
visível. A Ceia também possui uma dimensão missionária a 
fim de fortalecer o crente já restaurado para que este então 
exerça sua vocação missionária no mundo. 

Diversos pontos relativos à igreja em missão são abordados 
nessa seção. Algumas referências: O culto cristão possui di-
mensão missionária ao fortalecer e equipar a comunidade 
local para a missão de Deus no contexto; é necessário ter 
discernimento quando se trata do papel das sociedades mis-
sionárias no contexto da missão. A problemática teológica 
se encontra no risco de terceirização da missio Dei, i.e., da 
comunidade local para um grupo de pessoas; nessa seção, 
o autor examina extensivamente a dimensão missionária do 
sacerdócio geral de todos os crentes e a doutrina da dupla 
justiça, entre outros pontos; para Schulz, a confessionalidade 
luterana possui elementos para moldar na comunidade local 
uma mentalidade missional em todas as dimensões: diakonia, 
martyria, koinonia e leitourgia. 

Dado o exposto, conclui-se que a obra Mission from the 
Cross possui como trunfo destacar que a teologia de Lute-
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ro e a confessionalidade luterana não são antítese à missão. 
Schulz busca reverter essa imagem negativa, trazendo ele-
mentos da doutrina luterana em chave missiológica. De fato, 
o livro não esgota a reflexão sobre a missão, mas é deveras 
provocativo e impulsiona para que pesquisas na relação entre 
teologia luterana e missiologia sejam exploradas em solo bra-
sileiro. Como ponto de observação: ao mesmo tempo que o 
autor rejeita a visão antropológica grega dicotômica, com-
pactuando com uma perspectiva integral da salvação, perce-
be-se também a afirmação de que a tarefa primária da igreja 
é a “proclamação“ missionária (SCHULZ, 2009, p. 102–103). 
Assim sendo, cá ou lá, ocorre um ligeiro conflito com o uso 
dos termos, onde a dimensão kerigmática se sobressai aos 
outros elementos da missio Dei. 

Por fim, recomenda-se a obra acima resenhada, para im-
pulso e reflexão missiológica em perspectiva luterana.
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