A MISSÃO DA IGREJA E A AÇÃO SOCIAL DA “RESTAURAÇÃO”
“O amor humano é engenhoso e criativo quando praticado.”
Principais Textos do Contexto: Lc 7:22-23, Jo 20:21, At 10:38
OBJETIVOS:
1. Apresentar melhoria e corrigir o errado. Melhorar e aperfeiçoar.
2. Formatação de uma mentalidade favorável a Obra de Ação Social Batista.
3. Capacitar multiplicadores.
”A nossa missão fundamental é levar pessoas a uma nova melhor condição de vida, especialmente espiritual, e como

não se melhora o espiritual sem total repercussão nos demais segmentos da vida, a Ação Social é um elo da gloriosa
corrente chamada vida. Em nosso entender, o crente que evangeliza que vive do Evangelho, que testemunha, que está
interessado no bem estar do próximo, está praticando Ação Social, mas provavelmente ignore e até reaja ao
assunto.”
Pr. Orivaldo Pimentel Lopes - Tese do Congresso Batista de Ação Social - RJ - 1987
 A Questão social faz parte da missão da Igreja no Terceiro Milênio.
 2/3 da população mundial são pobres e concentram no hemisfério sul.
 O Cristianismo é a única resposta que satisfaz plenamente os anseios mais profundos do ser humano.
O Homem é o alvo de todo o amor e cuidado de Deus. Sl 8:4-5
a) Deus preparou-lhe ambiente e sustento.
b) Na solidão, deu-lhe uma companheira.
c) Cobriu sua nudez e agasalhou-lhe.
d) Providenciou-lhe salvação.
Pressupostos importantes
1. O homem foi criado a imagem e semelhança de Deus.
1.

O homem é um ser total e complexo (mental, físico, social, emocional, moral e espiritual). Visão “holística” do ser
humano. Missão Integral da Igreja. - Sl 42:5, Lc 4:14-21.

“A Igreja que Evangeliza é a igreja que educa, que louva e adora, e quem, em amor sacrificial, desenvolve ações que

traduzem de forma concreta e prática o seu amor ao próximo.” – (Darci Dusilek)

1.

Os cristãos devem ter uma postura proativa e não reativa, minorando os problemas sociais. I Jo 3:17

2. Somos mordomos “guardadores”, por amor a humanidade. II Co 5:14, Dt 15:7-11.
3. A origem e o destino potencial do ser humano e o amor universal de Deus. Jo 3:16, Mt 5:43-48
O V. T. apresenta a demanda da Ação Social com a história do fracasso humano na prática da mesma. Am 5:10-15, Is
10:1-4, Sl 94:20-23. As ordens de Deus eram:
a) Não negligenciar e nem desprezar os pobres. Dt 15:7
b) Não permitia a discriminação racial. Dt 10:18, 24:17
c) Não permitia julgamentos parciais. Ex 23:1, 6-7
d) Não permitia subornos. Ex 23:8
e) Não permitia a opressão econômica. Dt 24:17
f) Não permitia a usura. Ex 22:25
g) Não permitia que os inocentes sofressem injustiças. Dt 24:16
h) Não permitia erros da liderança. Ex 18:21
I - A MISSÃO E A OBRA SOCIAL DE CRISTO - Mc 6:34-44, 8:1-10
1. PRESENÇA
a) Fazer parte dum todo, habitar com... João 1:14
b) Não se elitizou, não se isolou. Tinha consciência de seu papel. Jo 4:35
c) Andou “fazendo o bem” em vários lugares. Mt 4:12-25
1. Sensibilidade e visão das necessidades. Envolvimento positivo e total. “Quem me tocou...?”
2. Presença vital e fundamental para a conservação e manutenção.
3. Estamos infiltrados em todas as áreas deste País.
2. ENGANJAMENTO
a) Senso de responsabilidade
b) Não lamentou, não murmurou
1. Não transferiu a culpa para os outros, para as circunstâncias ou para o sistema.
2. Somos uma força extraordinária, muitas vezes adormecida.
3. UNIVERSALIDADE
a) Não fez acepção de pessoas.

b) Não criou panelinhas.
4. SUFICIÊNCIA
a) “O pouco satisfaz” e torna-se “suficiente” – Boa fonte de suprimentos: “DEUS”.
b) Só é “pouco”, quando está em nossas mãos.
c) Serve para nossos propósitos pessoais.
5. OPORTUNIDADE - A providência de Deus não pode ser adiada.
a) Muitos estão se perdendo pelo caminho.
b) O poder de Deus não se manifesta só em hora cômoda ou conveniente.
6. COOPERAÇÃO - Participação humana
1. Crer, Obedecer, Render-se.
2. Precisamos nos interessar por todas as áreas que afetam o homem e a sua dignidade.
7. ESPIRITUALIDADE
a) Visão para o alto - Cl 3:1-2
b) Crescimento e amadurecimento na graça e no conhecimento de Cristo. Crescimento e amadurecimento são conceitos
subjacentes do desenvolvimento.
II - A MISSÃO E A OBRA SOCIAL DA IGREJA
Para cada ação concreta da igreja deve haver uma base bíblica e teológica.
1. A IGREJA PARTICIPANDO DA MISSÃO DE DEUS NO MUNDO.
a) Forma da missão, conforme o modo que Deus age. Meios e fins são importantes. Os meios éticos determinam o fim. Forma
do Servo
b) A finalidade da missão, consciência do alvo em cuja direção Deus está trabalhando. Os fins da missão.
c) O poder da missão, os recursos extraordinários de Deus para a missão que nos é proposta.
II. O QUE FAZER?
a) Assumir nosso compromisso com a nossa missão proposta por Jesus Cristo



Perda da consciência da Missão.
Vazio existencial, falta de sentido e valores errados - o TER precede o SER. - Exemplo: O irmão do Pródigo

1. Perdido na casa do Pai - pela própria ação e opção

2. Coração cheio de: ressentimentos, amarguras (não dorme, perde o humor, se irrita. È escravo do dever).
3. Carrega mistura ácida no peito que corrói e traz indignação.
4. Não tem intimidade com o Pai: Não percebe, não conhece, não aceita, não sente e não vê.
5. Tinha tudo e não usava nada. Miserável, pobre, cego e nú.
1.

Deus intervém na história com seu plano redentor – Gl 4:4



A missão da Igreja deve ser entendida a luz do Reino que transcende a própria Igreja.

1. Devemos refletir os valores do Reino de Deus pelo poder do E.S. – At 1:8
2. Somos provisórios e limitados e presenciamos no mundo um conflito de proporções universais e não apenas
terrestre. - Ef 6:12
III – CARACTERÍSTICAS DA NOSSA AÇÃO SOCIAL
1.
2.

3.
4.
5.
6.

É DIVINA – é pura graça de Deus, é dom de Deus. Deus é o agente, por isso devemos agir de acordo e dentro do
coração de Deus.
É HUMANA – “O objetivo da Ação Social Cristã é a restauração do homem a imagem e semelhança de Deus e,
consequentemente, seu compromisso com a manutenção da vida e da dignidade.” SÃO INSEPARÁVEIS – evangelismo
e ação social são inseparáveis. As necessidades humanas são prioritárias na economia divina. Ex. Ressurreição de
Lázaro.
É MODELAR – Ser uma sociedade alternativa – At 4 a 6. Ser uma comunidade terapêutica – Tg 5:16, I Jo 3:17. Ser uma
Comunidade do Reino, Justiça, Paz e lugar de “Gente Feliz” – Jo 16:33
É PREFERENCIAL – Tg 5:1-6, Pv 31:9, Dt 15:11
É EXTRATÉGICA – Método de Jesus. – Lc 19:1-10, 16:19-31, Mc 10:17-22
É ABRANGENTE – Alcançar a todos em todas as circunstâncias.

No plano de ação de Deus tem lugar para o papel do homem: O Bom Samaritano, Dorcas, Cornélio e Você. – Gl 6:10
O amor humano é engenhoso, criativo e sabe improvisar, quando praticado.
1. É INDIVIDUAL – Indivíduo como representação coletiva. Igreja como corpo. – Ef 1:3, Mt 25:34-46
2. É COMUNITÁRIA – Diaconia da comunidade dos crentes. – At 2:46-47
IV – NÍVEIS DA AÇÃO SOCIAL MISSIONÁRIA
ALIENAÇÃO – Tudo que acontece no mundo, não é de nosso interesse. Viver num mundo virtual. Evitar qualquer tipo
de ação. Criticar e condenar os que praticam.
1. Alienação Monástica – Cristã não é do mundo e deve fugir do mundo
2. Alienação Tradicional – Cristão não é do mundo, está no mundo, não deve fugir do mundo, mas, deve viver
isolado, intramundo e defender-se do mundo.
2. ASSISTENCIALISMO
1. Imediatismo temperado com superficialismo.
2. Palavra principal: DAR. Carregada de paliativo.
3. Atende ao interesse do assistencialista. DESPERTA COMPAIXÃO.
1.

3. EDUCATIVO
1. Incomparavelmente superior. “Ensinar a pescar” – Multiministério.
2. Prepara a pessoa para ocupar um lugar na Estrutura Social Excludente, por natureza, não acolhe.
DESPERTA INTERESSE.
4. PARTICIPATIVO – Rompe com o desnivelamento nas relações. DESPERTA PACIÊNCIA E HUMILDADE.
1. Um que tem para outro que não têm.
2. Um que sabe para outro que não sabe.
3. Todos procuram juntos soluções.
4. São criadas associações comunitárias, conselhos de moradores e etc., que podem interagir diretamente
junto aos poderes constituídos e obter soluções de seus problemas.
5. Nossos templos fechados a maior parte da semana, podem ser excelentes lugares para reunir as
comunidades e associações para que discutam e tomem decisões.
5. AÇÃO TRANSFORMADORA – DESPERTA SABEDORIA
1. Reinserção social, reintegração social
2. Discipulado, vidas marginalizadas transformados em cristãos ativos e reprodutivos. Is 49: 6,8
3. Missão da Igreja
 Profética – At 8:32-35
 Restauradora – II Co 5:14-15, Ef 4:28
 Glorificadora - Pv 4:18, Mt 5:16
CONCLUSÃO: O trabalho de missões e ação social exige uma longa experiência de aprendizado

