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Iniciamos a JORNADA IMERSÃO NA MISSÃO. Essa jornada pretende nos DESPERTAR para o CONJUNTO da 

NOSSA MISSÃO no mundo. Mas qual é a nossa missão no mundo? Precisamos começar com DEUS, sob pena de nos 

perdermos na caminhada. Deus tem uma MISSÃO, que foi confiada a JESUS, que por sua vez foi confiada à IGREJA, que 

somos cada um de nós. Nossa missão deriva da Missio Dei, isto é, a Missão de Deus. Somos chamados a resgatar a 

HUMANIDADE de volta para Deus na reconstrução dos relacionamentos quebrados desde o jardim do Éden. 

Mas ONDE fazer isso? A própria Bíblia responde a esse pergunta: “Portanto, vão e façam discípulos de todas as 

nações... (Mt 28.19). Em outras palavras, vão ONDE AS PESSOAS ESTÃO! E onde as pessoas estão? Onde elas vivem? O 

CENSO DO IBGE de 2010 revelou que 84% dos brasileiros moram em CIDADES. As pessoas estão vivendo nas 

CIDADES. É por isso que precisamos de uma boa TEOLOGIA da CIDADE para que nossa missão nos ambientes da CIDADE 

tenha sucesso.  

Hoje vamos nos concentrar no primeiro ASPECTO ou DIMENSÃO da nossa MISSÃO como discípulos de Jesus que é 

buscar a TRANSFORMAÇÃO da cidade por meio da INSTRUÇÃO que produz CONSCIÊNCIA, isto é, a MISSÃO DE 

ENSINAR A CIDADE que ela é ALVO DOS PROPÓSITOS REDENTORES DE DEUS. Por que devemos fazer isso? Porque a 

Bíblia diz que “pela benção dos JUSTOS a CIDADE é exaltada, mas pela BOCA dos ÍMPIOS é destruída” (Pv 11.11). E não 

somente isso. Deus fala através do profeta Jeremias (29.7): “Busquem a PROSPERIDADE da cidade para a qual eu os 

DEPORTEI e OREM ao Senhor em FAVOR dela, porque a prosperidade de vocês DEPENDE da prosperidade dela. 

Veja que a Bíblia diz que o DESTINO da cidade depende da AÇÃO E ORAÇÃO dos justos que nela habitam. E se 

tem um POVO que deve e pode ABENÇOAR a CIDADE esse povo é o povo de Deus. As pessoas que vivem nas cidades 

somente serão transformadas se forem ENSINADAS a elas o CAMINHO DE DEUS. Atualmente a CIDADE, isto é, o 

AMBIENTE ONDE AS PESSOAS VIVEM, muitas vezes é sinônimo de ANARQUIA, CAOS, DESORDEM SOCIAL e de 

ARTIFICIALIDADE. Por causa desse AMBIENTE DOENTIO, as pessoas enxergam a CIDADE a partir de quatro 

SENTIMENTOS: 
 

 DESPERSONALIZAÇÃO. È o sentimento de que na cidade eu não passo apenas de um número da estatística. 

Nossas cidades lotadas produzem essa sensação. 

 MEDO E ANSIEDADE. As pessoas se sentem APAVORADAS na cidade. O medo da VIOLÊNCIA, assalto, trânsito 

perigoso, medo do DESEMPREGO, medo de não conseguir VAGA para o filho estudar. Vivemos de baixo de 

PRESSÃO o tempo todo! 

 INTIMIDAÇÃO. Os problemas são tantos e tão complexos, tão maiores que nossa capacidade de resolver que na 

maioria das vezes as pessoas se sentem intimidadas, acuadas e falam: “quem sou eu para resolver os problemas dos 

menores abandonados, da proliferação das moradias inadequadas em favelas. Não tem mais solução”. 

 INDIVIDUALIZAÇÃO. Há nas cidades um sentimento de “cada um por si e Deus por todos”. Quantas pessoas que 

você conhece que dizem: “eu não vou à igreja, mas eu rezo, sou muito ligado a Deus”. Dessa individualização surge 

aquilo que podemos chamar de ‘RELIGIÃO SELF SERVICE”, aonde eu vou pegando de cada expressão religiosa 

somente AQUILO QUE ME INTERESSA! 
 

Como é que respondemos a esses GRANDES DESAFIOS da vida na CIDADE? Como podemos atender ao CHAMADO de Jesus 

de FAZER DISCIPULOS nos ambientes que vivemos? Somente nos deixando ser CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO e agindo na 

AUTORIDADE do nome de Jesus é que seremos capazes de RESPONDER a esses desafios.  
 

 

Contra o desafio da DESPERSONALIZAÇÃO 

1. A IGREJA precisa ser símbolo de PESSOALIDADE! 
 Não podemos cair na tentação de ver as pessoas apenas como MAIS UM NÚMERO! 

 Não podemos almejar que a igreja cresça apenas em NÚMERO, mas na QUALIDADE dos RELACIONAMENTOS. 

Por isso uma das FIGURAS mais lindas da Bíblia sobre a igreja é que a IGREJA é UM CORPO. No corpo, todos os 

MEMBROS têm importância, todos tem uma FINALIDADE, todos são INTERDEPENDENTES. Não há nada no 

CORPO que apenas “faça número”. Tudo é importante!  

 Isso é o que a IGREJA deve ENSINAR à cidade. Que todo ser humano é importante porque foi criado à semelhança 

do Criador! A IGREJA é a RESPOSTA para a sociedade que DESPERSONALIZA o ser humano 
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 A Igreja precisa fluir esse SENTIMENTO DE PERTENCER e ser PERTENCIDO!  

 Precisamos ENSINAR a CIDADE o valor INTRÍNSECO de cada SER HUMANO! 
 

Contra o desafio DO MEDO E DA ANSIEDADE 

2. A IGREJA precisa ser símbolo de LIBERTAÇÃO! 
 A vida nas cidades projeta muitas ANGÚSTIAS, medos, pavores, tédios. 

 Por isso a IGREJA precisa ter uma palavra de ESPERANÇA, uma palavra de VIDA, uma palavra de LIBERTAÇÃO. 

Não podemos embarcar no PESSIMISMO do ambiente das cidades.  

 Não se trata de VIVER FORA DA REALIDADE, nem de passar um COSMÉTICO na situação. Não! 

 Trata-se de CONFIAR no PODER TRANSFORMADOR do Nome de Jesus! 

 Precisamos ENSINAR a cidade que somente conhecendo a VERDADE é que haverá LIBERTAÇÃO do MEDO e da 

ANSIEDADE. Tarde-da-fé, tarde-da-esperança, tarde-da-benção são celebrações que podem ajudar, mas 

precisamos ensinar a CIDADE sobre a FÉ-NAS-TARDES, ESPERANÇA-NAS-TARDES, sobre as BENÇÃOS-NAS-

TARDES. Contra o MEDO E ANSIEDADE precisamos ENSINAR A CIDADE sobre o PODER TRANSFORMADOR de 

Jesus Cristo. A VERDADE LIBERTA!  

 Foi Jesus quem disse: “E conhecereis a VERDADE e a verdade vos LIBERTARÁ”! 
 

Contra o desafio da INTIMIDAÇÃO 

3. A IGREJA precisa ser símbolo de FÉ! 
 Não podemos viver amedrontados e intimidados diante dos problemas que afligem a vida nas cidades.  

 Nós que temos a FÉ em JESUS devemos ser os primeiros a nos levantar diante das situações que parecem 

impossíveis e lembrar a cidade a FÉ vai além das POSSIBILIDADES! 

 O povo da cidade precisa lembrar-se da IGREJA como “puxa, aquela igreja é uma benção porque as pessoas que 

participam dela se preocupam com o nosso bairro e nossa cidade”. 

 A cidade precisa VER e OUVIR a respeito do que Deus está fazendo através da IGREJA para TRANSFORMAR a 

cidade. Claro que queremos ver o MOVER de Deus NA igreja e DENTRO da igreja, mas esse MOVER tem que 

VAZAR para fora das QUATRO PAREDES e alcançar a CIDADE. 

 Deus é um Deus que SE MOVE para RESGATAR. Precisamos fazer o mesmo 

 Se a igreja NÃO for um SÍMBOLO DE FÉ, as próprias PEDRAS clamarão! 
 

 

Contra o desafio da INDIVIDUALIZAÇÃO 

4. A IGREJA precisa ser símbolo de FAMÍLIA! 
 O espírito da época que vivemos prega cada vez mais o INDIVIDUALISMO! Isso tem isolado as pessoas, levando-as 

à depressão e até pensamentos suicidas! Nós temos uma MENSAGEM que é o OPOSTO disso! A Fé Cristã prega 

que o indivíduo deve viver em FAMÍLIA. Somos a FAMÍLIA DE DEUS! Aqui não é “cada um por si”. Aqui somos um 

CORPO! Somos UM! A dor de um dói no outro também!  

 Há um só SENHOR, uma só FÉ, um só BATISMO, um só DEUS e PAI de todos, que é SOBRE TODOS, por MEIO de 

todos e EM todos! Veja que interessante: Dentro da FAMÍLIA não precisamos perder nossa INDIVIDUALIDADE como 

pessoas, mas NÃO somos INDIVIDUALISTAS! 

 Isso NÃO significa que não temos ATRITOS. A vida comunitária tem seus DESAFIOS, mas os BENEFÍCIOS 

compensam LONGAMENTE. A Bíblia diz que “assim como o FERRO afia o ferro, assim o homem afia o seu 

COMPANHEIRO! (Pv 27.17). A igreja deve ser um SINAL DE FAMÍLIA para uma SOCIEDADE INDIVIDUALISTA E 

INDIFERENTE. Juntos nós somos melhores! 
 

CONCLUSÃO 

Como igreja não somos chamados a INTIMIDAR a cidade, nem mesmo IMPRESSIONAR a cidade. Somos chamados a 

INFLUENCIAR a CIDADE! Como? Sendo SAL e LUZ! 

Cada um de nós sendo um SÍMBOLO DE PESSOALIDADE numa sociedade IMPESSOAL.  

Cada um de nós sendo um SÍMBOLO DE LIBERTAÇÃO numa sociedade presa pelo MEDO e ANSIEDADE. Cada um de nós 

sendo um SÍMBOLO DE FÉ numa sociedade INTIMIDADA pelos grandes PROBLEMAS! Cada um de nós sendo um 

SÍMBOLO DE FAMÍLIA numa sociedade INDIVIDUALISTA e INDIFERENTE! E agora?  

Agora é com você! Use cada OPORTUNIDADE para ENSINAR alguém sobre o PLANO DE DEUS para a vida HUMANA! 

Pode ser numa CONVERSA NO ÔNIBUS, debaixo de uma ÁRVORE no PARQUE, numa CONVERSA INFORMAL com o 

COLEGA DE TRABALHO. Cada um de nós pode fazer isso!  

Cada um de nós pode ser um AGENTE DE DEUS para a TRANSFORMAÇÃO DA CIDADE. Paulo, apóstolo, tinha tanta 

CONSCIÊNCIA disso que disse: 

“Cristo em vocês, a ESPERANÇA da glória. Nós o PROCLAMAMOS, advertindo e ENSINANDO a cada UM com toda a 

SABEDORIA, para que apresentemos TODO homem PERFEITO em Cristo. Para isso eu me ESFORÇO, lutando conforme a 

SUA força, que atua PODEROSAMENTE em mim” (Cl 1.28-29). 


