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Breve distinção semântica entre MISSÃO 

INTEGRAL 

e a INTEGRALIDADE DA MISSÃO

Missão Integral ou missão holística é um termo cunhado

em espanhol na década de 1970 por membros do grupo

cristão evangélico Fraternidade Teológica Latino americana

(ou FTL, sua sigla em espanhol) para descrever uma

compreensão da missão cristã que deveria abranger

concomitantemente o evangelismo e responsabilidade social;

contemplando as necessidades do homem em sua totalidade.



Já a Integralidade da Missão tem a ver com o fiel cumprimento da Missio

Dei, e esta tem como escopo o seu significado e a sua relação com o

significante. O significado está associado ao sentido e, portanto, ao conteúdo

e ao contexto.

O significado da Missão – PROCLAMAR A GLORIA DO NOME DE DEUS

ÀS NAÇÕES (Habacuque 2.14);

O significante da Missão - FAZER DISCIPULOS DE TODAS AS NAÇÕES

(Marcos 16.15 e Mateus 28.19-20).

Breve distinção semântica entre MISSÃO 

INTEGRAL 

e a INTEGRALIDADE DA MISSÃO



O Estilo de Vida 

Presbiteriano Renovado

Ambas as diretorias, Executiva e Administrativa da IPRB,

posicionam-se de forma vanguardista afim de propor as bases de

um crescimento integral e sustentável, particularmente no campo

do AGIR SOCIAL DE NOSSAS COMUNIDADES, a fim de levar-nos

a desenvolver um ESTILO DE VIDA, que demonstre a

RELEVANCIA da IPRB aos 5.570 municípios brasileiros e para as

27 unidades da federação, como também no Exterior.





COMO PODEREMOS ALCANÇAR ESTA META?

Através daquilo que nominamos de Projeto de “IMPACTO

SOCIAL RENOVADO”, que visa a produção de ações

desenvolvidas para as áreas de educação, saúde,

espiritualidade, meio ambiente, energia ou cidadania que

promovam melhorias na vida das pessoas nas comunidades

onde estamos inseridos e servimos.



QUANDO PASSAMOS A DESEJAR UMA IGREJA QUE PROSPERA DE FORMA

INTEGRAL E SUSTENTÁVEL? A expressão sustentabilidade vem sempre associada a

maior conscientização sobre as diferentes formas de preservar o meio ambiente. Ao

adaptarmos a terminologia à nossa realidade, tem-se a intencionalidade em pensar e

desenvolver uma nova disposição espiritual e vivencial (estilo de vida), a fim de

podermos potencializar o que chamamos de Vida no Espirito ou Andando no Espirito

(um andar em obediência e os frutos desse andar), estabelecendo-se, assim, um

vínculo direto com uma nova proposta lastreada naquilo que chamaremos de

Intencionalidade dos 4R’s. Esta abreviação corresponde as quatro medidas práticas a

serem adotadas pelas pessoas, com vistas à melhoria do meio ambiente integral e

promoção da sustentabilidade orgânica e espiritual da comunidade onde a igreja está

plantada.



Intencionalidade dos 4R’s

• RENOVANDO VIDAS – Desenvolvimento de ações capazes de

levar a igreja ao reavivamento bíblico, marcado pelo retorno às

Escrituras, desenvolvimento do Fruto do Espírito, comunhão

com Deus e compromisso com o Reino. Essas ações devem ser

desenvolvidas a partir das estruturas já existentes da igreja,

como os seminários e diretorias de presbitérios, com foco em

lideranças, tendo em vista a difusão por toda a

igreja/denominação.



Intencionalidade dos 4R’s

• RENOVANDO SONHOS – O ambiente de insegurança e

instabilidade impede que as pessoas façam planos de

médio e longo prazo. Para renovar os sonhos no ambiente

da igreja é necessário criar um ambiente de estabilidade

institucional, com planos coerentes que permitam aos

líderes e membros vislumbrar o futuro.



Intencionalidade dos 4R’s

• RENOVANDO A DIGNIDADE – A dignidade humana é

composta pela satisfação de necessidades básicas, como

sensação de ser relevante, ser valorizado, ser percebido pelos

outros, estar fazendo a vontade de Deus, pertencer a uma

igreja forte e vigorosa. É necessário renovar a dignidade a partir

de nossas lideranças, para que líderes motivados produzam

uma igreja que se sente parte do Reino, onde as pessoas se

orgulham por serem membros dessa igreja.



• RENOVANDO RELACIONAMENTOS – Os relacionamentos

interpessoais precisam ser renovados a começar pelas lideranças.

Pastores e líderes precisam intercambiar desafios e experiências, de

modo que a igreja possa crescer de forma orgânica e sustentável. É

necessário romper as barreiras que isolam pastores, por razões

doutrinárias, ideológicas, geográficas ou culturais. Líderes que se

relacionam conforme os padrões cristãos produzem igrejas integradas,

que funcionam como Corpo de Cristo.

Intencionalidade dos 4R’s



O PORQUE DE TAIS METAS?

A Igreja tem uma palavra a dizer como protagonista

do papel social como garante/arrimo da

conservação e implementação de valores éticos e

morais.



• Na família, a Igreja tem uma palavra a dizer. Pelo

incentivo à construção de relacionamentos conjugais fortes,

assentes no respeito mútuo e na mútua aceitação, no

desenvolvimento de laços de amor e interdependência que

privilegiem a partilha de um projeto de vida de fruidez de

saúde integral/holística. Pelo ensino de uma paternidade

responsável, encorajadora de uma geração que determina o

futuro com solidez, integridade e valores ancorados nas

Sagradas Escrituras.



• Na educação, a Igreja tem uma palavra a dizer. No

ensino dos valores morais e espirituais, na construção do

caráter, como meio de encontrar resposta às grandes

questões da vida e suporte na decisão. Através da

dinamização de grupos de jovens e de crianças, que

aprendem a relacionar-se consigo, com Deus e com o

outro ao tempo em que crescem e se divertem.



A Igreja tem uma palavra a dizer. Porque não tem apenas

opinião, tem sólidas convicções, a Igreja não pode ficar

calada quando assiste ao desmoronar do valor do indivíduo

em si mesmo, pela perca dos seus valores e pela falta de

conhecer o Criador, que tanto o valoriza, de uma forma

pessoal. A Igreja tem de elevar a sua voz e gritar de todas as

formas sua mensagem, que é afinal, a mensagem de

esperança e de amor que a sociedade necessita.



MAS COMO PODEREMOS MATERIALIZAR 

ISSO?

Vejamos:

Mateus 15:29-38 “Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galiléia, e, subindo a um

monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos,

mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou,

De tal sorte, que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos

a andar, e os cegos a ver; e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus

discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias, e não tem

o que comer; e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus

discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam, num deserto, tantos pães, para saciar tal

multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: Sete, e uns poucos de

peixinhos.

Então mandou à multidão que se assentasse no chão, E, tomando os sete pães e os peixes, e

dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos

comeram e se saciaram; e levantaram, do que sobejou, sete cestos cheios de pedaços. Ora,

os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças.”

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/15/29-38+


Diante do quadro pintado pelos evangelistas percebemos que habitualmente

desconhecermos o que o Senhor Jesus pode fazer com a nossa pouca força.

É O QUE, MUITAS VEZES, PERGUNTAMOS:

 Que é isso para tantos?

 Como posso fazer algo para Deus sendo tão incapaz?

 Como posso pedir a Deus que cure alguém, se eu mesmo estou enfermo?

 Como posso pedir a Deus que supra a necessidade do meu irmão, se tenho

tantas necessidades?

 Sinto-me num deserto ministerial

 Se pensarmos como os discípulos pensaram de antemão em alimentar

aquela multidão, certamente nossos projetos não sairão do papel.



VIDEOS



O segredo de William Carey

O vigor do seu entusiasmo resultaram na formação da

Sociedade Missionária Batista, organizada em setembro

de 1792. Menos de um ano depois, em junho de 1793, ele

e sua família partiram para a Índia como membro da

referida sociedade. Carey chegou em Hooghly no dia 11

de novembro de 1793, marcando o início da grande era

das missões além mar, promovidas pela Inglaterra e

Estados Unidos.



Em virtude da oposição da Companhia das Índias

Orientais, a família Carey foi para o interior da Índia e, logo

depois, para Malda. Ali, William Carey se dedicou a

aprender a língua bengali e se aventurou numa tradução do

Novo Testamento para essa língua. O trabalho, contudo,

revelou-se um fracasso, pois Carey não tinha:

 Habilidade em redação;

 Conhecia muito pouco da dinâmica da língua;

 E a tradução tornou-se ininteligível.



Isso não desanimou o infatigável missionário que refez a

tradução até que pudesse ser compreendida pelo povo
bengalês.

Trabalhando em Malda numa fábrica de anil, enfrentando terríveis

problemas familiares, Carey não desanimou. Além de se

empenhar firmemente na tradução da Bíblia, também atuava

como pregador, fundava escolas e, em 1795, inaugurou uma

igreja batista em Malda que contava com quatro membros

ingleses. É verdade que o povo bengalês comparecia às

centenas para ouvir a mensagem do Evangelho, mas ao fim de

sete anos de trabalho em Malda, Carey não tinha sequer um

convertido que pudesse apresentar como fruto do seu ministério.



Em 1800, o missionário deixou Malda e transferiu-se para

Serampore, um território dinamarquês perto de Calcutá. Ali

permaneceu até o fim de sua vida. A lado de Josué

Marshman e William Ward, Carey passou a viver um tempo

maravilhoso de Trabalho em equipe:

Marcado por vida de oração;

Respeito;

Mútua cooperação;

E compromisso sério com a obra do Senhor.



Marshman, Ward e Carey formavam o conhecido "Trio de Serampore" que

conduziu a missão a um notável sucesso. Com dedicação sem igual,

disposto a sacrificar seus bens, tempo e qualquer outra coisa a que pudesse

se apegar, dono de um caráter dócil e uma vida santa, Carey organizava

escolas (ele organizou, inclusive, o Colégio Serampore para treinamento de

evangelistas nativos), ensinava línguas orientais no colégio de Fort William

em Calcutá e continuava seus esforços na tradução da Bíblia.

Traduziu-a inteira para três idiomas: bengalês, sânscrito e marathi. Além

disso, traduziu porções da Bíblia para inúmeras outras línguas, ainda que a

qualidade de seu trabalho não fosse muito apreciada pelos críticos.



O que podemos aprender disso tudo?

PRIMEIRO - Que a obra de Deus não carece necessariamente de

ministros que apresentam os padrões de grandeza que o mundo

exalta. Carey era apenas um pobre sapateiro, com limitações

notáveis oriundas de problemas familiares e até mesmo carente de

certos dotes intelectuais. Foi ele, contudo, que deu o impulso inicial

ao grande século das missões transculturais, tornando-se famoso

em todo o mundo e influenciando vidas até os dias modernos.



SEGUNDO - Vê-se também, quão essencial é a

tenacidade, a resiliência e a perseverança na vida do

ministro de Cristo. Sem isso William Carey sequer teria

saído da Inglaterra caso não fosse dono de um espírito

perseverante, capaz de enfrentar pacientemente

qualquer obstáculo e prosseguir sem esmorecer na

perseguição dos ideais que o Espirito Santo plantou em

seu coração.



TERCEIRO - Também é possível vislumbrar a seguinte verdade:

O trabalho do Senhor, muitas vezes, revela-se lento e tardio em frutificar.

Todo homem de Deus deveria atentar para esse fato e não nutrir no

coração a danosa tendência de se comparar com outros que,

aparentemente, têm tido mais sucesso no ministério, nem se sentir

frustrado em expectativas muitas vezes vaidosas de ver multidões diante

de si, sedentas por ouvi-lo. A história MISSIONAL DA IGREJA e,

especificamente, a vida de William Carey, mostra-nos que,

FREQUENTEMENTE, o plano de Deus na obra missionária não é a

conversão numerosa dos ouvintes, mas o fortalecimento da fidelidade

dos pregadores. Muitas vezes, o campo de trabalho de Deus é seu

próprio servo.



Por fim!

 Somos a ÚNICA instituição que não foi criada por homens

(Mateus 16.18b);

 Somos a Única instituição que não pode falir ou amargar perdas

(Mateus 16.18c-19);

 Somos a única instituição cujo fundador não se ausenta da

direção de CEO (Chief Executive Officer) (Mateus 28.20b)

Nossas limitações desaparecem ante Àquele que nos sustenta e nos

levará a bom termo no cumprimento da Missão!



A Intencionalidade dos 4R’s
nos levará A evidenciar nossa 

relevância junto a comunidade 
onde servimos.

Em tempos onde se discute a 
essencialidade da igreja 

precisamos mostrar que além 
de essenciais somos 

indispensáveis!


