
 

Episódio 71 

A situação da igreja cristã 

Tenho certeza que de tempos em tempos você analisa o estado da sua 
igreja local e às vezes fica até desanimado(a) porque está tão morta 

quanto o vale de ossos secos que Ezequiel cita. Precisamos perceber 
que isso é um sintoma de algo muito mais amplo no contexto de 

cristianismo. Isso é decisivo nas questões que envolvem missão e como 
interpretamos nossa atividade missionária. 

Um local para os enfermos 

Tenho recebido várias mensagens de pessoas dizendo que essa 
quarentena tem providenciado esse tempo que estava faltando 
para se conectar melhor com Deus, seja porque agora não 
passamos mais uma hora no ônibus indo ao trabalho ou 
simplesmente porque estamos mais pensativos sobre a vida e 
claro, o aspecto espiritual entra em toda essa revisão. Uma 
observação válida que devemos fazer é do nosso estado como 
igreja e não só como indivíduo, seja a nível local ou como 
cristianismo mesmo. Não será por mágica que as coisas irão 
mudar, somente com a nossa participação como cristãos que 
agora passaram mais tempo na presença de Deus, que a igreja 
local será reavivada e impulsionada a realizar a obra que dá razão à 
sua existência.


Digo isso porque existem várias coisas que temos carregado como 
organização que são muito perigosas para a eficácia real que 
precisamos nesse momento. Uma das primeiras coisas que vem à 
minha cabeça é uma frase que cresci escutando e sempre achei 
que era a metáfora ideal para descrever a igreja de forma muito 
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sensível, não sei se já ouviu a seguinte frase “a igreja é um 
hospital”. Claro que pegamos muito a questão de que Jesus não 
veio para os justos e sim para os perdidos e aí vemos a igreja como 
um local de pessoas imperfeitas que vão para este ambiente 
encontrar cura para suas doenças. 


O problema que nunca tinha percebido antes é que criamos uma 
mentalidade tão forte quanto a isso que começamos a acreditar 
que aquele é um espaço simplesmente para ficar em tratamento 
por anos e anos sem nunca realmente ter cura espiritual ou fazer 
alguma coisa em estado saudável. Digo isto porque curiosamente 
essa analogia não está na Bíblia. Não existe um paralelo da igreja 
com um hospital, quando olhamos para os escritos de Paulo, 
vemos o tempo todo uma visão oposta.


O problema do hospital 

Sem dúvidas, todos nós estamos doentes, mas nem no hospital 
somos eternos pacientes. Até porque permanecer em um hospital 
por muito tempo implica numa série de problemas, como custo alto 
e risco de infecção. Cresci acostumada com minha mãe 
trabalhando no ramo da saúde, então sempre estava pelos 
corredores do hospital onde minha mãe trabalhava e até já 
trabalhei nesse mesmo hospital. Essa analogia do hospital mostra 
o perigo de nos vermos para sempre como pacientes que estão 
deitados na cama assistindo TV esperando pela gelatina, sabe? 
Isso é extremamente arriscado porque alimenta o pensamento de 
que estamos ali só para receber a cura e um dia, quem sabe, 
ficarmos prontos para Jesus nos levar para o céu.


Devemos ter uma visão de que, embora tenhamos as nossas 
mazelas, vamos à igreja para nos fortalecermos e durante a 
semana sairmos para influenciar nossa comunidade, ser 
pregadores ativos pelo nosso estilo de vida. Tudo isso vem de uma 
visão mais bíblica de que somos na verdade soldados, atletas, 
lavradores, ao invés de pacientes. Todas as metáforas bíblicas são 
ativas, nenhuma é passiva como acabamos adotando para o 
cristianismo. Vemos isso o tempo todo no mundo secular também, 
principalmente agora na pandemia onde as pessoas só querem 
receber, a prova disso são as dezenas de transmissões, programas 
e shows para entreter as pessoas. 
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A batalha espiritual 

Paulo deixou muito claro que essa não deve ser a atitude do cristão 
em 2 Timóteo 2:3-7: 


“Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. 
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que 

deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é 
coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. 

O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos 
frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará 

entendimento em tudo.”  

Ele está mostrando a Timóteo que existe uma tarefa esperada de 
nós. Principalmente quando usa a palavra soldado várias vezes, 
mostrando que é uma questão de estar envolvido na batalha 
espiritual e não só assistindo essa batalha. Não existe a opção de 
sermos espectadores. Efésios apresenta duas opções, colocar a 
armadura ou não. Qualquer cristão coerente, que procura ser 
transformado e viver conforme Cristo viveu aqui na terra, sofrerá os 
ataques de Satanás das mais variadas formas. Então o que Paulo 
está mostrando em Efésios 6:10-20 é que Deus já preparou uma 
armadura completa para nós e se quisermos viver de forma digna, 
como Seus soldados, iremos aceitar usá-la. 
 
A visão de cristianismo passivo tem sido algo crucial no panorama 
de missão. Daí que vem as missões em benefício próprio. É só 
notar o discurso de iniciativas missionárias, projetos ou viagens 
missionárias que dizem: “Venha fazer o bem porque isso vai 
transformar sua vida. Vai ser a maior aventura da sua vida e você 
nunca mais será o mesmo”. Ninguém para e questiona se o que 
será feito é realmente útil e qual será o impacto causado na 
comunidade local. Isso normalmente não entra na discussão 
porque estamos vendo da perspectiva passiva, de que 
religiosidade é algo que recebo e sou beneficiado. Essas 
distorções geram um enfraquecimento espiritual na igreja e 
automaticamente não permite que realizemos o real objetivo da 
igreja, que é pregar o evangelho. 
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Por que é importante pensar sobre isso? 

Nessa quarentena muito de nós têm tomado tempo para se 
recuperar, se reconectar com Deus ou até mudar o curso da nossa 
caminhada cristã e isso precisa ser levado para o ambiente da 
igreja. Isso precisa agora ser refletido na nossa vida como igreja, 
porque é isso que vai fazer a diferença daqui para frente no apoio à 
pregação do evangelho. Isso envolve sem dúvidas, a participação 
de todos os membros, seja no apoio financeiro (extremamente 
necessário) ou no apoio em oração pelos povos não alcançados e 
pessoas trabalhando na linha de frente. 


Precisamos ter uma visão cada vez mais bíblica para entendermos 
que não é o momento para entrar em pânico e ficar em casa 
quietinho esperando Jesus voltar. Estaremos mais uma vez 
perdendo o foco. Antes era para entreter e agora vamos ficar 
quietinhos em casa só esperando porque a pandemia nos assustou 
o suficiente? O Evangelho ainda precisa ser pregado a todos os 
povos. Deus não vai mudar Seu plano só porque estamos 
assustados. Passando essa pandemia precisamos acordar para 
nossa tarefa de soldados e encarar a batalha espiritual. Agora é 
muito fácil morrer de medo da guerra e se esconder em casa, mas 
isso não vai ajudar.


Mas não se preocupa, não estou falando isso para te desanimar 
completamente já que esse é o estado da igreja, mas é importante 
analisar essas questões de frente e ir a fundo porque assim 
podemos fazer mudanças. Eu acredito que existe sim esperança e 
que ela na verdade é nos colocarmos nas mãos de Deus como 
soldados fieis para lutar na batalha que Ele nos convidou desde o 
começo.


Nos próximos dois episódios vamos conversar sobre distorções que 
temos carregado como cristãos e que têm nos colocado para trás na 

questão da pregação do evangelho.  
Fica com a gente que acredito que podemos sair dessa quarentena 

muito mais eficazes para concluir essa tarefa! 
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