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EVANGENISMO COMO MISSAO PRIORITARIA DA IGREJA

Alvo Waldow (Brasil)

INTRODU<;AO

Quando falamos sobre este tema sempre tentamos lan~ar uma
base para que a verdadeira fun~ao evangelizadora da Igreja de Cristo
tenha urn fundamento solido. Mostramos a seguir que Evangeliza~ao como
missao prioritaria da igreja tern seu fundamento no proprio plano
criador de Deus, em seu plano de reden~ao por Jesus Cristo e no pla
no de concretiza~ao por meio do Espiri to Santo. 0 papel da Igrej'a· e
obedecer, criar e agir para que 0 plano de Deus se cumpra.

I . EVANGELIZA<;AO E MISSAO PRIORITARIA DA IGREJA PORQUE ELA NASCEU NO
CORA<;AO DE DEUS.

Deus criou 0 homem para 0 louvor de sua gloria, E a cria~ao
por exel&ncia de Deus. Faz parte de seu plano de comunhao, de amor, e
de felicidade. E a gloria de Deus, sua grandeza, seu explendor, sua
majestade, se deleitandb em dar, em amar e ao mesmo tempo deleitar
se, satisfazer-se no conv:lvio com 0 homem. Deus criou 0 .homem e 0

criou perfeito, inteligente e equilibrado. Era no meio dos homens que
Deus desejava manifestar seu Ser e seus atributos, para desenvolver
urn universo equilibrado, abundante e perfeito.,

Mas 0 homem desobedeceu e pecou. 0 pecado 0 separou de Deus,
pois nao podia manchar a Sua gloria, Sua perfei~ao com a queda de sua
cri atura. 0 pecado manchou-a-- imagem que Deus implantou no homem. 0
homem virou urn caos e tornou-se vazio. 0 desejo do homem era conser
tar esta situa~ao e quanta mais tentava, mais se distanciava de Deus.
Exemplo, Cairn e Abel. A rebeldia, ou seja, a oposi~ao a Deus e 0 de
signio do ser humane por causa da sua desobodiencia. ·"Todos pecarao
e estao separados da gloria de Deus." (Rom 3:23). "Porque 0 sala-
rio do pecado ~ a morte ... II (Rom 6: 23). 0 ser humano optou por urn
amo e dono, ou seja Satanas. Suas caracteristicas come~aram a tornar
se caracteristicas do homem. 0 homem tornou-se assassino como 0 diabo
e. A mentira, 0 engano e a falsidade marcaram 0 homem tal qual e a
marca de Satanas. Vemos como consequencia 0 odio, amargura, doen~as,
desespero, homosexualismo, prostitui~ao, idolatria, ocultismo, indi
vidualismo, egoismo, opressao. E uma parte da caracteriza~ao do dia
boo 0 homem esta em trevas, porque Satanas e a propria essencia das
trevas que provocam 0 medo, 0 pavor, a depressao e a divisao. Quanto
maior 0 numero de pessoas, major 0 caos e 0 vazio. 0 homem por meio
do pecado optou ser filho da infelicidade.

Nesta situa9ao, Deus teve que manter-se livre de sua criatu
ra, para que do sett pro.prio SER brotasse a solu~ao e reconcilia~ao

do ser humano. Nasce no proprio Criador 0 plano de evangelismo e sal
va~ao. Pois Deus precisa dar, dar e dar. Ele precisa amar, amar e a
mar. Ele precisamanifestar sua gloria, sua santidade, seu poder, sua
justi~a, sua luz, sua paz, sua perfei~ao, sua felicidade. E isto nao
pode ser dado pelo mineral, vegetal nem animal irracional. So pode
ser pelo homem. Excencialmente Deus E. Ele quer que 0 homem seja tam
bern. Este relacionamento e a propria realiza~ao de Deus por meio de
sua criatura.

Assim Deus apresenta seu plano ern Gen 3:15-21 e 4:3-5, e de
senvolve este plano chamandoa Abraao, Isaque e Jaco (ISRAEL). Seu
povo, Israel, toma forma na escravidao, ja ilustrando a escravidao do
homem, mesmo do seculo XX, assim como a sua liberta~ao, se olharmos
para 0 maravilhoso e dramatico livramento do povo do Egito e sua pas
sagem pelo intransponlvel Mar Vermelho. Este povo vira uma na~ao, mas
sempre 0 plano de Deus e a salva~ao do homem. Continua sua linhagem
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firme por Davi'at~ chegar a Jos~ e Maria, de onde nasce JESUS CRISTO~
o Salvador. Enfim, a personifica<;ao do AMOR de Deus conforme Jo 3:16.

II. EVANGELIZA~AO E A MISSAO PRIORITARIA DA IGREJA POR QUE E A ESStN-
CIA DE JESUS CRISTO.

A essencia de Deus ~ dar. De Jesus tamb~m ~. Jesus e Deus.
Be e essencia do Seu ser, Ele naOP9deneg~~~se a si mesm04 Jesuse.
evangeliza<;ao. 0 resultado de Jesus hao pode ser outro. "Porque" um
menino nos nasceu, um filho se nos deu; e 0 principado esta Sobre
seus ombros; e 0 seu nome sera (~): Maravilhoso, Conselheiro, Deus
Forte, Pai da Eternidade, Pr:lncipe daPaz. u (I'sa 9:6).

"Porque foi subindo como renovo perante, e como raiz duma
terra seca •.. Verdadeiramente Ele tOMou sobre si asnossasenfermi
dades, e as nossas dores levou. sobre "si; ••• Mas foiferido pelas nos
sas transgre<;Ses, e mO:ldo pelas nossas iniquidades; 0 castigo que nos
traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pi·saduras fomos sarados.
• •• Todavia, ao Senhor agrad,Qu mO,e,:", 10,' ta:z'~ndQ-O enfermar.; quando a
sua alma se puser por expia<;ao. do pecado, ve'ra a sua posteridade,
prolongara os dias; e 0 born prazer prosperara ,na sua mao... Mas 1IT'§:>
levou sobre si 0 pecado de muitos, e pelos transgressores intercede~"

(Is 53). . '
"Porque 0 Filho do homern veio para salvar 0 que se tinha

perdido." (Mat l8:1D ItJesus nao podia deixar de vir, pois,~ a sua na
tureza. 1I (Mat 2:):28).

"0 Esp:lrito do Senhor ~ sabre mim, pois que me ungiu para ~
vangelizar os pobres, enviou-:me a. curar os quebrantados de cora<;ao."
(Luc 4:18).

"Porque Deus enviou seu Filho aomundo, nao para que conde
nasse 0 mundo, mas para que omundo fosse salvo por Ele." (Jo 3: 17) .

"Esta ~ uma palavra fiel e digna de toda a aceita<;ao, que
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores ... " (I Tim l:~).

Jesus Cristo fala de sua missao prioritaria: Evan~elizar.
Paulo e os' apostolos afirmam a palavra de seu Mestre. Enos hoje
queremos mudar esta prioridade, enclausurando-nos em religiosidade,
plaquismos e entre quatro paredes.

o que podia ser um impess.:llio a missao da Igrejja, J,esus'
Cristo quebrou. Ele destruiu "aquele que tern 0 poder da morte, a sa
ber, 0 diabo". (Reb 2:14). Tudo esta preparado para que a Igreja CUID
pra sua missab. (I Jo 3:8).

Esta. missao permeavaos primeiros cristaos·j. " ••• assim como
o testemunho de C~isto tern sido firmado em vos." (1 Cor 1:6).

I II. EV ANGELIZA~AO E A MISSAO PRIORITARIA DA IGREJA PORQUE E A RA·ZAO
.PRINCIPAL DO EspiRITO SANTO ESTAR NESTE MUNDO

Jesus consumou a sua obra redentora na cruz do Ca1vario e
na ressurrei<;ao dos mortos. Voltou para ,0 Pai para preparar lugar, aos
que creriam nEle. Por~m 0 homem nao pode crer por si proprio e expe
rimentar sua liberta<;ao da escravidao, embora que toda a obra tenha
sido comp1etada por Cristo. Para isto, Jesusenviou seu Esp:lrito San~

to para representalo e produzir a obra .redentora no ser humano, in
tegra-lo no Corpo de Cristo, capacita-lo com poder para testemunhar e
com dons espiri tuais para uma perfei ta integra<;ao e inteira<;ao cria
tiva no orgarnismo do senhor Jesus Cristo. (Jo 14:16-26; 16:7-14).

E 0 Esp:lri to Santo que aplica a vi toria de Cristo per meio
daqueles que creem para debelar 0 reino das trevas, da mentira, da
OpreS$aO, da injusti<;a, da maldade, da guerra e dos conflitos, da
confusao, do desiqui l:lbrio, do medo, da depressao, da sexologia e e
rotismo, do odio; ou seja do reino de Satanas. Os esp:lri tos mal:lgnos
estao reagindo operando hoje, como uma rea<;ao de agonia frente a sua
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derrota. E e 0 Esp1r1to Santo que opera esta v1tor1a sobre 0 ma11gno.
Nao existe nada impossive1para os que confiam na opera~ao 1ibertado
ra, sa1vadora, evangelizadora do Espirito Santo. Mesmo que isto sig
nif ique amarrar Satanas num pais espiri ta e ocultista como 0 BrasiL
A obra redentora e transformadora no Brasil nao sera politica, econo
mica ou social, mas sera operada como a~ao evangelizadora pelo E spi
rito Santo do Senhor. Ate os incredulos sentirao os beneficios espi
rituais por causa dos que creem e sao habitado pelo Espirito Santo.

. Jesus diz que 0 mundo nos reconhecera como seus seguidores
pe1aunidade (por sermos urn). 0 Espirito Santo derrama 0 amor (que
serve urn ao outro, que une,~~~_intimidade, de familia) de Cristo em
nossos cora~oes. (Rom 5:5) ~que? Para evangelizar.

. 0 Esplrito Santo revela 0 que ha no homem mesmo no mais pro-
fundo e ocul to. Ao mesmo tempo faz conhecido 0 que por Deus nos e da':'.
do .gratui tamente. E E Ie que transforma a Pa1avra de Oeus em espada·
viva~ (REMA) Para que? Para ev~ngelizar. (I Cor 2:10-13). .

JV. A EVANGELIZA<;;~O ~ MISSAO PRIORITARIA DA IGREJA PORQUE E A RAZAO
DE ~ R DA MESMA NEsr E MUNDO.

Se a igreja naotivesse estd missaoj Deus levaria para .si ca
da cristao logo aposa sua conversao.

Jesus deixa Seu Corpo aqui, sob seu comando e no poder do Es~

plrito Santo, para por Ele desmascarar 0 poder de Satanas. Jesus usa
. os proprios ex-escravos de Satanas para libertar os ainda cativos.. 0

homem criado a imagem de Deus, pela desobediencia ficou desfigurado.
Agora renovado, foi feita a imagem de Cristo, (Rom 8:29) para pela
obedienciaincondiciona1 e no Elspirito Santo do Senhor fazer proezas
naimp1anta~io do Reino de Deus. .

"Ide, portanto, fazei disclpu10s em todas as nac;oes~batizan

do~os em nome do ~ai, do Filho e do Espirito Santo; ensinando-o~ a
guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." (Mat eus 28: 19~20) .
. "Mas recebereis poder, ao descer sobre vos 0 Espiri to santo,

e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalem, como em toda Judeia
e Samaria eate os confins daterra." (At 1:8).

Indo, vivendo, isto e, deixando de uma forma pratica, o Espi
rito Santo viver:e ~alar por nos. Devemos pregar 0 Evangelho e fazer
disclpulos. .

Devemos entender que no Corpo de Cristo nao ha ovelha este
ril. Todos estao convocados a gerar ovelhas. Jesus escolheu ovelhas
inteligentese a~ dotou com·~ mente de Cristo. Ele as supre com sabe
doria e poder. Basta crer e fariamos as mesmas coisas que Jesus fez
e maiores ainda. podemos concluir que nao tern ninguem tao capacitado
a ser criativo, sabio e cativante como 0 Filho de Deus. Jato e, voce
e eu.Portanto, a igreja toda esta convocada a evangelizar. Se voce
nao esta evapgelizando, esta desobedecendo, e, portanto, pecando. Se
voce esta. evange lizando e nao esta obtendo resultados, quem sabe vo-·
eEl nao esta sendo cri~ivt), sabio, ou esta agindo por sua forc;a por
nao estar cheio do Espirito Santo.

'Se queremos que Deus atue, devemos ser obedientes e submis
sos aocomand6 do Senhor, e aos principios de Sua Palavra. Nao ha
ben~ao a nao ser pela entrega e obediencia incondicional. lsto e FE.
Se queremos cumprir nosso papel, devemos ser igreja evangelizadora.
Para isso e necessario:
a. Libertac;ao das Quatro Paredes e dos Bancos.

Temos queassumir que somos a igreja de Cristo. A sala de reu
nioes nunca foi.ig~eja. Enquanto nossa mente tern como conceito 0 10-

. cal de reunioes quando se menciona "igreja" nao vamos ser uma igreja
evangelizadora. A igreja de Jesus e urn exercito revolucionario contra
a morte e para que isso acontec;a e necessario uma1ibertacao do espi
rito de comodismo dos bancos, e do espirito de inseguran~a, produzi-
do pelas quatro paredes. . .
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era tecnologica.
envolver cada
Como faze - 10?

f

b. A Igreja Evangelizadora e Criativa.
Deus e criativo. Basta olhar para a sua criac;;ao: ela e sempre

dinamica. Olhemos para a provisao da salvac;;ao, e resultado c.riativo.
Jesus e criativo. Onde Ele eStava havia vida dentro da realidade e
da compreensao dos participantes. Se Jesus tinha que usar lama, Ele
usava. Quando tinha que usar agua Ele criava. Se os ouvintes eram
pescadores, ale sabia ser pescador. Ninguem pode ser tao criativo
quanto 0 cristao cheio do Espirito Santo. Ele tern a mente de Cristo.
A Igreja de Cristo deve existir no banco, no escritorio, na loja, na
industria, na associac;;ao social do condominio, na casa de cha evange
listica, no shoping, na associac;;ao de bairros,na Camara Municipal,
nas' " casa.s. de.. ' '.. recreac;;ao" :nos :clubes,. nas escolas, nos con
sUltorios, no campo de futebol, etc ... Na verdade nao deve estar so
mente nesta~entidades. Devem ser a igreja. Como? Criando. Nos temos
que ~ . sete dias por semana. ,As igrejas nas regioes agr.lcolas tam
bern devem ser transformadas numa igreja de famIlia", de estrebaria,
de campo. Nao podemos ter uma area espiritual em nossa vida e outra
secular ou profana. Para a igreja criativa, tudo e espiritual e e
igreja.

A igreja criativa tern 0 pao da vida para dar aos homosexuais.
Eles encontram libertac;;ao na igreja de hoje? E as lesbicas? E as maes
solteiras? E os filhos sem pai~? E os' toxic8manos? Temos algo melhor
para apresentar a eles? Ou se levamos urn insatisfeito desses a Cris
to, quando queremos leva-Io a reuniao na igreja, a maneira de ser, de
falar, de viver, de olhar, afasta este novo convertido? As vezes e
ate facil levar alguem a uma decisao, mas quando encontra 0 forma
lismo, comodismo e inercia da igreja, ele recebe 0 golpe fatal e vol
ta para 0 mundo.

Os membros terao mais tempo no futuro com a
Como a igreja esta se preparando para 0 futuro? Como
individuo e seu tempo?Estamos preparado~ para 0 novo?
Sendo igreja criativa!
C. A Igreja Evangelizadora e Cheia do Espirito Santo.

Deus quer uma igreja abundante~ prospera, envolvente, contagian
te e dinamica. Ela so 0 e, se e cheia do Espirito Santo e cheia de

I fe. Uma igre ja cheia do Espiri to Santo nao tern membros inati vos ou
--j) desesperados. Todos sao integrados e ativos por que tern 0 dom do

Espirito Santo. Ela cre e desenvolve os dons para que todos estejam
no lugar certo e ativos, e portanto, unidos; mutuamente conforme
Richards. Esta igreja evang~liza pelo contagia da agua viva que flue
de dentro dela como rios saciantes. Sem urn controle completo do Es
p.lrito Santo em nossa vida, nao podemos ser igreja evangelizadora.
d. A. Igreja.Evangelizadora Testifica pelo estilo de Vida Cristocen-

trico.
Seu lema e servir uns aos outros em amor. E amar uns aos outros. E
sujeitar-se uns aos outros em Cristo Jesus. Ela ~ Jesus Cristo vi
venda hoje em todas as areas da vida. Ela e uma igreja que ministra
mutuamente. portanto ela e uma igreja de ministerios e nao de cargos.
Nao e uma igreja com Iideres eleitos por voto, mas escolhidos por
Deus e aceitos pelo corpo e seguidas com alegria e inteligencia,
porque veern. neles 0 modele de Jesus.
e. A Igreja Evangelizadora e'Uma Igreja Discipuladora.

Nao pode haver cristaos criativos, cheios do gspirito S~nto, mo
delos, libertos, sem discipulado. Quem discipula, evangelizate quem e
discipulado evangeliza e discipula. Igreja evangelizadora deve cres
cer 100% ao ano. A igreja deve ser composta de modelos de Cristo.
f. A Igreja Evangelizadora Esta Acima das Placas e Interesses Indi

viduais.
A igreja que praticar urn verdadeiro discipulado blblico nao rvai ter
problemas doutrinarios denominacionais. Se 0 tiver, ela deve urgente-
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mente reavaliar-se para ver se a sua doutrina ou tradiC;ao e costumes
Denominacionais nao estao se sobrepondo a doutrina liberta

dora da Palavra de Deus. Se a placa for urn peso para a evangelizac;ao
ha necessidade de urn reavivamento. Temos que entender que somos 0

Corpo de Cristo, nao 0 corpo Irmaos Menonitas. Devemos unir-nos cada
vez mais, mas a0 mesmo tempo abrir-nos cada vez mais.
g. A Igreja Evangelizadura e uma Igreda Intima e Celebradora.

Nos fazemos parte de uma sociedade individualista e egolsta. A
igreja e uma comunidade forte na sua intimidade, na comunhao e em re
lac;06s pUblicas. Ela convi ve e produz seguranc;a. Ela e uma comuni
dade amorosa e atraente. Sua celebrac;ao nao e .ritualista nem forma
lista. Quando ela se reune, ela celebra a intimidade do Espirito.
Celebra 0 amor entre os irmaos. -E urn momenta para envolver todas as
gerac;oes e interesses. Este nao e urn momenta para longas mensagens
nem para treinamento. A celebr~c;ao deve ser uma verdadeira vitrine
do corpo vivo de Cristo. A celebraC;ao deve encharcar 0 coraC;ao dos
cristaos, como tambem dos incredulos. Nao sao cultos evangellsticos,
porque ~ao. exist~ esta categorizac;ao ~a ,Biblia. ,Eu de~o ser urn culto
evange11st1cO. ~ 0 resultado produz1ra novas conversoes.
h. A Igreja Evangelizadora e a Igreja que Da

E dando que se recebe, e amanda que se e amado. Se queremos evan
gelizar devemos dar. Nos viramos cristaos mediocres e egoistas sem
pre querendo para nos e dependendo das igrejas do Canada e USA. Isto
esta errado. Nos devemos dar, dar e dar. Deus nao pode fazer milagres
atraves de nos se nao nosconverterroos ao Senhor com tudo 0 que so
mos. Deus quer que seus £ilhos sejam pr6~eros no evangelizar. Mas
tambem ern seu trabalho, ern seusnegocios. Se nos falta a sabedori~

Ele dara ern abundancia. Enquanto cUlpamos outros pela nossa si tuac;ao
(BOMAS, Governo, lideranc;~ politica) Deus nao pode evangelizar atra
ves de nos.
i. A Igreja Evangelizadora e Usada e Tern Sonhos na ProporC;ao da

Grandeza de Deus
Se cremos que Deus e todo poderoso e que somos herdeiros de todas as
riquezas celestiais ern ~isto Jesus, por que nao ousamos crer que
Deus fara uma obra tao grande como Ele e, na igreja? Temos medo do
que 0 Espirito Santo fara quando Ele se manifestar corn liberdade no
meio da Igreja? Temos medo que 0 Espirito Santo fara algo que seja
mal para nos? Este medo nao vern de Deus, e do diabo. Se nos sabemos
dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais nosso 'Pai celestial.
Deus nos ama e quer nosso bern. E Ele sabe que nosso bern e evangelizar
por meio do poder do Espirito Santo. Deus nao quer gotas para nos,
mas rios.

Se queremos ser obedientes ao plano de Deus para a nossa v~
da, e, ao mesmo tempo digmos de usar 0 nome de Cristo, assim ~~
o temple do Espirito Santo~ temos que ter como prioridade ern nossa
vida a EVANGELIZAGAO.
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