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“A VISÃO BÍBLICA DAS 
CIDADES NÃO É NEM 
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ROMÂNTICA.  
A CIDADE TEM 
NATUREZA DUPLA.”



o perigo da alienação cultural  
no cumprimento da missão

URBANOFOBIA



“PARECE INDUBITÁVEL QUE A IGREJA 
VEJA A CIDADE COMO ESPAÇO DE 

MISSÃO. MAS COMO OS CRISTÃOS 
PODEM FAZER DA CIDADE UM 

ESPAÇO DE MISSÃO, SE A CIDADE 
QUE ELES ESPERAM AINDA NÃO 
SURGIU NO CENÁRIO GLOBAL?”

MASSIMO CACCIARI



GÊNESIS 4.14



GÊNESIS 11.4-9



GÊNESIS 18.16-29



  JONAS 1.2   



ROMANOS 1.26-32



ATOS 17.16-24



MONASTÉRIOS
anacoretas

padres do deserto



SANTO AGOSTINHO



“O PEREGRINO”



MINHA QUERIDA ESPOSA E FILHOS, 
ESTOU MUITO PREOCUPADO EM 
VIRTUDE DE UM FARDO QUE ME PESA 
MUITO; ALÉM DISSO, TENHO UMA 
INFORMAÇÃO SEGURA DE QUE NOSSA 
CIDADE SERÁ QUEIMADA COM FOGO 
DO CÉU, EM CUJA TERRÍVEL 
DESTRUIÇÃO EU, VOCÊ, MINHA 
ESPOSA, E VOCÊS, FILHINHOS 
QUERIDOS, SEREMOS DESTRUÍDOS, A 
NÃO SER QUE HAJA UMA MANEIRA, 
QUE NÃO VEJO COMO, DE ESCAPAR!



O HOMEM, ENTÃO, COMEÇOU A 
CORRER. ORA, NEM HAVIA AINDA SE 
DISTANCIADO DA PORTA DE CASA 
QUANDO SUA MULHER E SEUS 
FILHOS, PERCEBENDO, COMEÇARAM 
A GRITAR-LHE QUE VOLTASSE. MAS O 
HOMEM TAPOU OS OUVIDOS COM OS 
DEDOS E CONTINUOU CORRENDO, 
BERRANDO: “VIDA! VIDA! VIDA 
ETERNA!”. ENTÃO NÃO OLHOU PARA 
TRÁS, MAS CONTINUOU CORRENDO. 



  JONAS, O PROFETA URBANO



“SENHOR, QUERES QUE FAÇAMOS CAIR FOGO DO CÉU PARA 
DESTRUÍ-LOS?” MAS JESUS, VOLTANDO-SE, OS REPREENDEU, 
DIZENDO: “VOCÊS NÃO SABEM DE QUE ESPÉCIE DE ESPÍRITO 

VOCÊS SÃO, POIS O FILHO DO HOMEM NÃO VEIO PARA DESTRUIR 
A VIDA DOS HOMENS, MAS PARA SALVÁ-LOS”;  

E FORAM PARA OUTRO POVOADO.  

LUCAS 9.53-56 



CRISTÃOS URBANOS



Douglas WILSONCarlos LEITE



No início de 2007, George Barna descobriu que os 
ícones  das seeker-sensitive, Rick Warren e Bill Hybels, 
eram praticamente desconhecidos do grande público.  

    Hybels, desconhecido  
    de 96%, Warren, de 83% 
 



OLIVIER MONGIN

“É ESTA A CONDIÇÃO URBANA: A CIDADE  
NÃO SE RESUME A UMA EXPERIÊNCIA  
TERRITORIAL, MATERIAL OU FÍSICA.  
ELA ESTÁ NA CABEÇA, ELA É MENTAL.”



“TODA NOSSA HISTÓRIA COMEÇA 
EM UM JARDIM, MAS TERMINA 
NUMA CIDADE. O PROJETO DE 
DEUS É URBANO.” 

TIMOTHY KELLER
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do evangelho 

URBANOFILIA



Qual é, então, o lugar da ação social? E qual é a sua relação com o 
evangelismo? A ação social não deve ser igualada ao evangelismo, não 
é uma parte constituinte do evangelismo. Como o evangelismo, a ação 
social deve estar em seu próprio lugar e em seu próprio direito: ambos 
são serviços de amor, uma parte da diaconia de Cristo e dos cristãos, 
visto que ele os chama para seguirem seus passos. No entanto, apesar 
de eles não deverem ser identificados um com o outro, também não 
devem ser isolados um do outro. Os dois andam juntos de mãos dadas, 
nem fingindo ser o outro, nem usando o outro como seu disfarce ou 
escora.  

— John Stott, in: "Nosso silêncio culpado”, p. 41-42. [1969] Stott 
autorizou a reimpressão em 1997.



CONSULTA EM GRAND RAPIDS: 1982 

“A ação social e a evangelização são 
como duas lâminas de uma tesoura,  
ou como as duas asas de um pássaro. 
Essa relação pode ser vista claramente 
no ministério público de Jesus, que não 
somente pregou o evangelho, mas 
alimentou os famintos e curou os 
enfermos.”



“No ministério de Cristo, o kerygma 
(proclamação) e a diakonia (serviço) 
caminhavam de mãos dadas. Suas palavras 
expunham suas obras e suas obras 
dramatizavam duas palavras. Eram ambas a 
expressão de sua compaixão pelas 
pessoas. Assim, também, ambas deveriam 
expressar o nosso amor. Ambas emanam do 
senhorio de Jesus, pois ele nos enviou ao 
mundo tanto para pregar como para servir. 
Se nós proclamamos as boas novas do 
amor de Deus, precisamos então manifestar 
o seu amor, servindo aos necessitados.”



“De fato, a relação entre a 
proclamação e o serviço é tão íntima 
que eles acabam se justapondo. Isso 
não significa que sejam idênticos um 
ao outro, pois a evangelização não é 
em si responsabilidade social, e a 
responsabilidade social tampouco é 
evangelização. No entanto, uma 
engloba a outra.”



"Evangelização e responsabilidade social 
teriam igual peso ou não? Teria uma delas 
predominância sobre a outra? Diz o Pacto 
de Lausanne que “na missão de serviço 
sacrificial da igreja, a evangelização é 
primordial” (Parágrafo 6). Embora essa 
afirmação incomode bastante alguns de 
nós, pelo receio de estarmos quebrando 
essa parceria, ainda assim nós a 
aprovamos e temos duas explicações 
para ela.”



“Em primeiro lugar, a evangelização tem 
certa prioridade. Não estamos falando em 
prioridade temporal, mas em prioridade 
lógica, pois há situações em que o 
ministério social precisa vir primeiro. O 
próprio fato da responsabilidade social 
cristã pressupõe a ideia de cristãos 
socialmente responsáveis, e isso só 
acontecerá através de evangelização e 
discipulado. Se a ação social é o objetivo 
e a consequência da evangelização, como 
afirmamos, então a evangelização deve 
precedê-la.” 



“Em segundo lugar, a evangelização 
relaciona-se com o destino eterno das 
pessoas; e, trazendo-lhes as boas novas 
da salvação, os cristãos estão fazendo 
uma obra que ninguém mais pode fazer. 
Raras serão as ocasiões, se é que elas 
ocorrerão, em que nós teremos que optar 
entre satisfazer a fome física e a 
espiritual, entre curar o corpo e salvar a 
alma, pois um amor autêntico pelo 
próximo nos levará a servi-lo como um ser 
integral…



… No entanto, se tivermos que fazer essa 
opção, é bom lembrar que a necessidade 
suprema e máxima de todo ser humano é 
a graça salvadora de Jesus Cristo. 
Portanto, a salvação espiritual e eterna 
de uma pessoa é de maior importância 
do que o seu bem-estar temporal e 
material (cf. 2Co 4.16-18).” 



Por isso não desanimamos. Embora 
exteriormente estejamos a desgastar-nos, 
interiormente estamos sendo renovados dia após 
dia, pois os nossos sofrimentos leves e 
momentâneos estão produzindo para nós uma 
glória eterna que pesa mais do que todos eles. 
Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, 
mas no que não se vê, pois o que se vê é 
transitório, mas o que não se vê é eterno. 

2Coríntios 4.16-18


