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          Duas Observações Introdutórias 

• 2 Timóteo: Importância em se 
manter as Escrituras no centro da 
vida da congregação 

• Colossenses 1:28: Proclamar, 
exortar, ensinar 



          Proclamar, Exortar, Ensinar 

• Proclamar: Anunciar eventos e seus 
significados 

• Exortar: demandar respostas aos eventos 
• Ensinar: Trazer o significado desse 

importante evento para apoiar a vida e a 
missão na comunidade. 



          Duas chaves hermenêuticas 

Então ele abriu suas mentes para que eles 
pudessem compreender as Escrituras. Ele 
disse a eles, “Isso é o que está escrito: O 
Messias irá sofrer e ressurgir da morte no 
terceiro dia e o arrependimento para o 
perdão dos pecados será pregado em Seu 
nome para todas as nações.” (Lucas 
24:45-47) 



 Duas chaves hermenêuticas 

• Abriu suas mentes para que 
entendessem as Escrituras: Chave 
hermenêutica 

• Chave Messiânica: Morte e 
ressurreição de Jesus 

• Chave Missional: Para todas as 
nações 



        Quatro implicações 

1.  Leia e pregue a Bíblia como uma história que 
vai se desdobrando 

2.  Leia e pregue a Bíblia com o clímax em Jesus 
Cristo 

3.  Leia e pregue a Bíblia centralizando no povo 
missional através da história 

4.  Leia e pregue as diversas partes da Escritura em 
termos de como elas podem equipar e moldar 
um povo missional 



 Quatro implicações 

1.  Leia e pregue a Bíblia como uma 
história que vai se desdobrando 

–  Ouça o chamado para vivenciar a história Bíblica  



        História Real? 

O modo como entendemos a vida 
humana depende da concepção que 
temos da história humana. Qual é a 
história real de que a história da minha 
vida faz parte?  

     -Lesslie 
Newbigin 



     O Ponto Integral do Cristianismo 

. . . o ponto integral do Cristianismo é 
que ele oferece uma história a qual é 
a história do mundo todo. É uma 
verdade pública.  
     - N.T. Wright 



        Quatro implicações 

1.  Leia e pregue a Bíblia como uma história 
que vai se desdobrando 

–  Ouça o chamado para viver a história Bíblica  
–  Ouça o chamado para não viver a história de idolatria de nossa cultura (cf. 

Rom 12.2) 
–  Encontro missionário 



            Duas Histórias em Oferta 
                     Em nossa cultura contemporânea. . . Duas 
histórias bem diferentes tem sido contadas. Uma é a 
história da Evolução, do desenvolvimento das espécies 
através da sobrevivência do mais forte, e a história do 
surgimento da civilização, nosso tipo de civilização, e o 
sucesso em dar à humanidade o domínio da natureza. A 
outra história é aquela baseada na Bíblia, a história da 
criação e da queda, da eleição de Deus por um povo para 
ser o titular de Seu propósito para a humanidade, e da 
vinda dàquele  em que o propósito será cumprido. Estas 
são duas histórias diferentes e incompatíveis (Lesslie 
Newbigin). 



   Pregando a Bíblia como 
   uma história 

Eu não creio que podemos falar do Evangelho 
como uma palavra dirigida à nossa cultura a 
menos que recuperemos o senso das 
Escrituras como um todo canônico, como a 
história que proporciona o contexto 
verdadeiro para o entendimento do significado 
de nossas vidas – ambas pessoais e pública.”  

     - Lesslie Newbigin 



 Pregando a Bíblia como 
   uma história 

 

“Pregar é o anunciar das notícias; o contar de 
uma narrativa. Em uma sociedade que tem 
uma história diferente para contar de si 
mesma, o pregar tem que ser enraizado na 
história real firmemente e sem desculpas.” 

     - Lesslie Newbigin 



        Importância de contar a história 

“O declínio do Cristianismo como 
praticado no Ocidente é fácil de explicar. 
As igrejas cristãs tem falhado 
consideravelmente em sua tarefa central- 
recontar a história da fundação de um 
modo que fala através dos tempos.” 

     - John Carroll 



        Proclamação de Paulo 

• Inicia com o âmbito cósmico da reconciliação: o 
Filho é o Criador e Reconciliador de todas as 
coisas. (Col 1.15-20) 

• Então se move para a comunidade que inclui 
aquela reconciliação: ele é o início da nova 
criação e, portanto, o mestre da nova 
humanidade (v.18) 

• Então individual: (v.21-23): uma vez que você 
estava alienado . . . etc (cf. Ef1.13) 



 Quatro implicações 

1.  Leia e pregue a Bíblia como uma história 
que vai se desdobrando 

2.  Leia e pregue a Bíblia com o clímax em 
Jesus Cristo 

- Antigo Testamento: cumprido em Cristo 
- Novo Testamento: Flui de Cristo 
- João 5:31-47 



 Cristo realiza o  
 Antigo Testamento 

• Para o que a lei estava impotente em fazer 
porque estava enfraquecida pelo pecado 
natural, Deus fez enviando seu próprio 
Filho. . . (Rom 8:3-4) 

• ‘Jesus assim fez, climaticamente e 
decisivamente, o que [AT] a escritura tinha 
tentado fazer: trazer a nova ordem de Deus 
para as pessoas de Deus e, por 
consequência, para o mundo.’ (NT Wright) 



             Cristo se veste no Evangelho 

“Para a Sagrada Escritura é o vestuário que 
nosso Cristo colocou e o qual Ele deixou ser 
visto e encontrado.” (Martinho Luthero) 
 
“Este, portanto, é o verdadeiro conhecimento de 
Cristo, se nós o recebermos como ele foi 
oferecido pelo Pai: a saber, vestido com seu 
evangelho.” (João Calvino) 



        Quatro implicações 

1.  Leia e pregue a Bíblia como uma história 
que vai se desdobrando 

2.  Leia e pregue a Bíblia com o clímax em 
Jesus Cristo 

3.  Leia e pregue a Bíblia centralizando nas 
pessoas missionárias através da história 



        Centralidade da Missão 

1.  Abençoado para ser benção (Gen 12) 
2.  Um povo distinto por amor às nações  (Ex 

19) 
3.  Fracasso e promessas dos profetas: 

Reunir e renovar 
4.  Jesus reúne, renova e envia 



        Centralidade da Missão 

1.  Antigo Testamento: Formando e 
moldando um povo distinto e piedoso, 
por amor às nações 

2.  Novo Testamento: Formando e moldando 
um povo distinto e piedoso, por amor às 
nações 



        Por amor ao mundo 

•  Pregando para as pessoas para receber a “beneficia 
Christi”  

•  Bom, porém não é o fim de nossa vocação 
•  Apenas para nós nos tornamos em nós mesmos: forma 

santificada e sagrada de egocentrismo 
•  “. . . Canção de louvor consiste finalmente e somente em 

muitas-línguas mas em monótono pro me, pro me” 
•  A Igreja aponta para ela mesma e é incapaz de realizar a 

vocação das testemunhas no mundo 



Por amor ao mundo 

• Abençoado para ser benção 
• Cristo trabalha dentro e através das pessoas 

de Deus 
‘A igreja acreditar que todos os benefícios de Cristo 

eram apenas para ela traiu ao propósito pelo qual 
Deus deu a elas. É como se o carteiro acreditasse 
que todas as cartas na sacola eram somente para 
ele.’ (NT Wright) 



        Quatro implicações 

1.  Leia e pregue a Bíblia como uma história que vai 
se desdobrando 

2.  Leia e pregue a Bíblia com o clímax em Jesus 
Cristo 

3.  Leia e pregue a Bíblia centralizando nas 
pessoas missionárias através da história 

4.  Leia e pregue as diversas partes da Escritura 
em termos de como elas podem equipar e 
moldar um missionário  



        Primeiro Passo na Obediência 
 Homilética 

‘A verdadeira “pregação bíblica” gostaria 
de ser fiel não somente à mensagem, mas à 
intenção. A pergunta, “O que a passagem 
está tentando fazer?” pode marcar bem o 
início da obediência homilética.’  

     - Sidney Greidanus 



        Mais do que informação! 

Os escritos apostólicos. . . Não eram 
simplesmente sobre a vinda do reino de 
Deus ao mundo; eles eram, e eram 
concebidos para ser, parte do significado 
do porquê aquilo aconteceu.” (NT Wright) 



        Qual era a intenção de se fazer? 

“A primeira qualificação para julgar 
qualquer peça de trabalho, de um abridor 
de garrafa a uma catedral é saber o que é 
— qual é sua função e como será usado.”  

      - CS Lewis 



        Questão Hermenêutica 

“Como esse testemunho escrito forma e 
prepara os servos de Deus para sua  
vocação missional nesse tempo, e como 
ele faz isso hoje?” (Darrell Guder) 



    O que o texto está 
     tentando fazer? 

• Molde pessoas distintas, piedosas 
• Em um contexto particular 
• Por amor ao mundo 
• Nesse tempo e agora 



        Duas Questões 

1.  Como esse texto forma e prepara? 
–  Estilo literário: o que ele está tentando fazer? 
–  Localização: no livro e em toda história 
–  Nesse tempo e hoje 
–  Dupla escuta 
–  Ouvindo do sofá 



        Ouvindo do Sofá 

• “O Natal está chegando” 
•  Dupla escuta: 

–   Para a direção do Espírito no texto original 
–  Para a direção do Espírito em nosso contexto particular 



        Dupla Escuta 

•  Ouvindo cuidadosamente o contexto original: linguagem 
diferente, tempo histórico, situação cultural, técnicas 
literárias, hipóteses teológicas… 

•  Ouvindo cuidadosamente para escutar o que o Espírito 
está dizendo para a igreja hoje? (Rev 2.7, 11, 17, 29 etc.)  
– Para ouvir a direção do Espírito para hoje, é preciso 

ouvir com um cuidado adicional em nosso contexto: 
história cultural e idolatria, situação da igreja no Brasil, 
situação de nossa igreja e dos membros, etc. 



Juízes17-21 

• O que o estilo da narrativa histórica está 
tentando fazer? 
–  Ajuda os servos de Deus a acharem 

lugar na história 

–  Avisa os servos que a desobediência 
leva à maldição 

–  Inspira esperança de que Deus está 
trabalhando 



Juízes17-21 

• O que o estilo da narrativa histórica está 
tentando fazer? 

• Localização 
–  Final do livro de Juízes: Duas 

ilustrações da rebelião da aliança 

–  Entre a formação dos servos de Deus 
para a vocação e monarquia 



Juízes17-21 

• O que o estilo da narrativa histórica 
está tentando fazer? 

• Localização? 
• Levar a Cristo? 



Liderados a Cristo?  

•  A necessidade do Rei para cumprir o chamado 
(Juízes 21.24) 

• Primeira resposta em Davi (2 Sam 5-8) 
• Ainda que Davi não fosse Rei (2 Sam 7, 9-20) 
• Os profetas prometeram um Rei da linhagem de 

Davi 
• Jesus completa a promessa: Reúne, Renova, e 

Envia 
• Pelo Espírito Ele nos capacita a cumprirmos o 

chamado missional.  



Juízes 17-21 

• O que o gênero da narrativa histórica 
está tentando fazer? 

• Local? 
• Liderado à Cristo? 
• Lentes Missionais? 



LENTES MISSIONAIS 

• A trajetória missional da primeira parte da 
história.   
–  Abençoado para abençoar (Gn 12-50) 
–  Redimido e chamado para ser um povo 

distinto por causa das nações (Êxodo) 
–  Colocados na Terra Prometida para serem 

luz (Josué) 
–  Falharam em serem luz (Juízes) 



Juízes 17-21 

• O que o gênero da narrativa histórica 
está tentando fazer? 

• Local? 
• Liderado à Cristo? 
• Lentes Missionais? 
• Ouvir duplamente: Quando o texto foi 

escrito e hoje. 



Ouvir Duplamente 

•  Antes: Duplo perigo (Deut. 4) 
– O perigo da idolatria cananéia  
– O perigo da não continuidade da fé para as próximas 

gerações  
– A necessidade de um rei para cumprir a vocação 

missional  para ser um povo distinto.  
• Hoje: Perigo duplo 

– O perigo da idolatria cultural (global e nacional).  
– O perigo da não continuidade da fé.  
– A necessidade de Cristo para o cumprimento do 

chamado missional para sermos um povo distinto.  



Col. 1.15-20 

• O que o gênero das Epístolas está 
tentando fazer? 
–  Revelar as riquezas do Evangelho 

–  Equipar a Igreja para o seu chamado 

–  Formar um povo distinto contra a 
idolatria Romana (poderes) 



Col. 1.15-20 

• O que o gênero das Epístolas está tentando 
fazer? 

Local:  
–  O começo do livro:  Cristo é maior que 

todos os poderes descritos em toda 
epístola.  

–  Depois de Cristo, o já e ainda não do reino, 
o evangelho será espalhado por todas as 
nações.  



Juízes17-21 

• O que o gênero da narrativa histórica 
está tentando comunicar?  

• Local?  
• Flui de Cristo?  



Flui de Cristo?  

• Pela obra de Jesus nós compartilhamos a 
herança do Reino 

• Pela obra de Cristo, nós fomos resgatados 
do domínio das trevas (1.13) 

• Cristo é capaz de resgatar, libertar e nos dar 
o reino, pois… 
– Ele é Deus, Criador, Senhor, 

Reconciliador, Cabeça do Corpo 



Col. 1.15-20 

• O que o gênero da narrativa histórica 
está tentando comunicar?  

• Local?  
• Flui de Cristo?  
• Lentes Missionais  



Lentes Missionais 

• Viver como povo redimido (Col 3-4) 
• Continuidade com a história AT, 

Evangelhos e Atos. 
• No ministério missionário de Paulo e 

em partes de suas cartas, vemos que a 
vida deve ser atrativa para os de fora. 

• Sabedoria: Col. 4.5-6 



Juízes17-21 

• O que o gênero da narrativa histórica 
está tentando comunicar?  

• Local?  
• Flui de Cristo?  
• Lentes Missionais  
• Ouvir duplamente: Antes e Hoje.  



Ouvir Duplamente 

• Antes 
– O perigo da história idólatra de Roma 
– Como Cristo oferece uma história alternativa 
– Como Cristo trabalha para tratar o problema 
– Como seria uma comunidade atrativa no Império 

Romano?  
• Hoje 

– O perigo da história idólatra da nossa cultura.  
– Como Cristo oferece uma história alternativa?  
– Como Cristo trata o problema?  
– Como uma comunidade atrativa funciona no Brasil?  


