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Deus em relação com    
toda a humanidade 

Deus em relação com 
um povo específico 

Chamado e Enviado                           
para ser bênção a todos os povos. 

CTPI	

	

Então o SENHOR disse a Abrão:                       
Saia da sua terra,                                
do meio dos seus parentes e da casa de seu pai,                                                                     
e vá para a terra que eu lhe mostrarei…    
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Farei de você um grande povo,                       
e o abençoarei.                                        
Tornarei famoso o seu nome,                           
e  você será uma bênção.                                 
… por meio de você                                     
todos os povos da terra serão abençoados. 
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Abraão é a resposta de Deus para o problema Babel 
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(para fora) (chamar     
ou convocar) 

Dietrich Bonhoeffer 
A igreja só é igreja,                                  
quando o é para os de fora. 
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(para fora) (chamar     
ou convocar) 

Leslie Newbigin 
...uma igreja que não é 
igreja em missão,                          
não é na verdade igreja.  
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	Mas receberão poder                                    
quando o Espírito Santo descer sobre vocês,        
e serão minhas testemunhas                             
em Jerusalém, em Samaria e Judéia,                                           
e até os confins da terra.  
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Jerusalém Samaria Judéia Confins                  
da terra 

Templo Areópago 
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Contextualização encarna o Evangelho para uma cultura.                                          
É o processo através do qual nós apresentamos o Evangelho 
para pessoas com uma visão de mundo bem particular,             
de forma que nossos ouvintes possam entender...  

TIM KELLER 
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Contextualização não é dar as pessoas o que elas querem,                         
mas sim dar as respostas de Deus (as quais elas podem        
não querer) para perguntas que elas estão fazendo                       
e de uma forma que elas possam compreender. 

TIM KELLER 
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Tudo em uma igreja deve ser contextualizado                               
– sua mensagem, seu discurso, sua abordagem,                        
seu modelo de liderança, seu estilo de adoração... 

TIM KELLER 
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Quem  
somos? 

   Onde  
Estamos? 

O que Deus quer fazer de 
quem somos, onde estamos? 

Pregação / Ensino 

•  Geograficamente 
•  Historicamente 
•  Culturalmente 
•  Oportunidades 
•  Ameaças 

•  Perfil sócio-econ. 
•  Perfil profissional 
•  Dons Espirituais 
•  Oportunidades 
•  Perigos 


