


INTRODUÇÃO
Na tarefa de pregar as Escrituras missionalmente tenho 

enfatizado dois pontos:

A inclusão da 
vida na 

perspectiva da 
história da 
redenção.

O Reino de Deus 
como a 

cosmovisão da 
igreja para a 

sociedade



A vida na perspectiva da história 
da redenção

Quatro grandes questões cruciais

Qual o 
sentido da vida?

O que há de
errado com 

nosso mundo?

O que podemos
fazer para 

melhorar o mundo?

Que esperança
podemos ter em

relação ao futuro?



A vida na perspectiva da história 
da redenção

A resposta do evangelho

Qual o 
sentido da vida?

O que há de
errado com 

nosso mundo?

O que podemos
fazer para 

melhorar o mundo?

Que esperança
podemos ter em

relação ao futuro?

CRIAÇÃO QUEDA

REDENÇÃO CONSUMAÇÃO



O Reino de Deus como 
cosmovisão para a sociedade

•  O evangelho é uma notícia a respeito de 
algo.

•  A Bíblia nos apresenta o evangelho como 
sendo uma notícia a respeito do Reino de 
Deus.



Um exemplo bíblico
Atos 1.3

Atos 20.25

Atos 28.30-31



Atos 17.6-7
•  Contudo, não os achando, arrastaram Jasom e 
alguns outros irmãos para diante dos oficiais da 

cidade, gritando: "Esses homens que têm 
causado alvoroço por todo o mundo, agora 
chegaram aqui,e Jasom os recebeu em sua 

casa. Todos eles estão agindo contra os 
decretos de César, dizendo que existe um outro 

rei, chamado Jesus".



Implicações de não vincular o 
evangelho ao Reino de Deus

✓   Não geramos o contexto adequado para o 
discipulado;

✓   Não formamos na mente das pessoas a 
compreensão de uma nova realidade na qual já 
estamos inseridos;

✓  Limitamos o efeito missional do evangelho.



Implicações do Reino de Deus 
como cosmovisão do evangelho

✓  Entendemos as realidades que se processam 
no contexto da história da redenção;

✓  Capacitamos a igreja a se ver como um povo 
peregrino em missão no mundo;

✓   Viabilizamos um processo efetivo de 
discipulado.


