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A MISSÃO DE HOJE ESTÁ TRANSFORMANDO O MUNDO? 

Rogério Pereira Fontes1 

RESUMO 

Trata o presente artigo sobre a indagação do papel da missiologia. Estaria 

transformando o mundo de hoje como Cristo, Paulo, Lutero, Calvino e Wesley 

impactaram as suas sociedades? A Teologia está tocando a nação? As estruturas 

estão sendo mudadas? Ou estamos apenas vivendo esperando morrer para irmos 

para o céu? A correlação entre fé cristã-reformada e transformação da sociedade é 

vista por meio de sobreposição dos mapas “Religiões Mundiais”, “Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH” e “Renda per capita”, evidenciando a relação entre 

a fé e o progresso. 

Palavras-chaves: Reforma Protestante. Missiologia. Progresso da Sociedade. 

ABSTRACT 

This article deals with the question of the role of missiology. Was it transforming the 

world today as Christ, Paul, Luther, Calvin and Wesley impacted their societies? Is 

theology touching the nation? Are structures being changed? Or are we just living 

waiting to die in order to go to heaven? The correlation between Christian-Reformed 

faith and the transformation of society is seen through the overlapping of the “World 

Religions”, “Human Development Index - HDI” and “Per capita income” maps, 

evidencing the relationship between faith and progress. 

 
1 Rogério Pereira Fontes: Pastor na Igreja de Deus no Brasil e Auditor-Fiscal da Receita do DF. 
Conselheiro Suplente no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (2020). Bacharel em 
Teologia e Ciências Contábeis. Especialista em Teologia Pentecostal pelo SEID-DF. Mestrando no 
Seminário da Igreja de Deus (SEID Nacional). 
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INTRODUÇÃO 

 Vivemos neste século num mundo muito complexo e com diversos problemas 

econômicos, sociais, familiares, onde a igreja está trazendo uma solução 

descompassada com as dificuldades atuais. A resposta da igreja não está 

contextualizada. 

 No século da reforma protestante, a ideia do homem comum era dominada 

pelos conceitos da Igreja Católica. O pensamento da época era mais voltado para a 

salvação, a vida do além, o pós-morte. 

 O homem moderno, diferentemente, está mais ligado nos problemas atuais, 

nas soluções para o hoje, sobrevivência, cura das enfermidades, realizações pessoais 

e profissionais. 

 A Igreja está dando respostas antigas para questões novas. A missão da Igreja 

tem sito restrita a preparar e mandar pessoas para o céu. Não que isso não seja 

importantíssimo, mas o que ficar fazendo aqui enquanto não se vai para o céu? Seria 

a vocação dos cristãos tão somente “espiritual”? Os dons e talentos “naturais” não se 

encaixam no Reino de Deus? Não são dádivas divina para uma missão? A vida aqui 

só seria sobreviver e trabalhar para ganhar o sustento? Não teria o trabalho chamado 

de “secular” um proposito em Deus? Não existiria uma vocação existencial neste 

mundo? Ou o fim seria ficar gastando tempo e se   desdobrando na vida “impura” 

natural até que o domingo chegasse, “o dia sagrado”, e se serviria a Deus? Conforme 

questionou David J. Bosch (2002, p. 500), “para que as pessoas estão se tornando 

membros da igreja? Para que os indivíduos estão sendo salvos?” Há uma missão 

além de pregar e discipular? 

  

1 TEOLOGIA E MISSIOLOGIA CELESTIALIZADAS DESCONECTADAS COM 

   A CONTEMPORANEIDADE  
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Inserida na contemporaneidade, a Igreja tem trazido uma solução antiga para 

discussão, por essa razão não tem sido muito ouvida. A mensagem tem sido só a 

salvação da alma em detrimento da existência hoje na Terra.  

 Como prova dessa premissa, tem-se os assuntos dos compêndios teológico, 

que pouco trazem respostas para uma existência prática, para uma aplicação das 

escrituras na contemporaneamente. E a Igreja e seus líderes ficam admirados do povo 

não-cristão não se interessar por assuntos “espirituais”! 

  A seguir demonstra-se pelos tópicos dos sumários dos compêndios de alguns 

teólogos excelentes e renomados que eles pouco dizem sobre a vida na terra e missão 

do homem nesta existência temporal. Estes são só exemplificativos e não taxativos; 

há muitos outros. 

 Millard J. Erickson (2015, p. 7-9). As partes estudadas são: O estudo sobre 

Deus; O conhecimento de Deus, como é Deus, O Deus que faz, A humanidade (aqui 

ele trata dos subtópicos: Introdução à doutrina da humanidade, A origem da 

humanidade, A imagem de Deus no ser humano, A constituição da natureza humana, 

A universalidade da humanidade), O pecado, A pessoa de Cristo, A obra de Cristo, O 

Espirito Santo, A salvação, A Igreja, As últimas coisas. 

 Norman Geisler (2010, p. 7-8), no volume 1, aborda os temas: Parte Um: 

Introdução (Prolegômenos), onde ele trata sobre os pressupostos metafísico, 

sobrenatural, revelacional, racional, semântico, epistemológico, oposicional, 

linguístico, hermenêutico, histórico e metodológico. Na Parte Dois: A Bíblia (origem e 

inspiração da Bíblia, a natureza divina e humana da Bíblia, Jesus e a Bíblia); História 

(os pais da Igreja sobre a Bíblia, a Igreja histórica sobre a Bíblia, a história da Crítica 

Bíblica Destrutiva, o liberalismo sobre a Bíblia, a Neo-Ortodoxia sobre a Bíblia, o Neo-

Evangelicalismo sobre a Bíblia, o Evangelicalismo sobre a Bíblia, o Fundamentalismo 

sobre a Bíblia; Teologia (a historicidade do Antigo Testamento, a Inerrância, a 

Canonicidade, das evidências a favor da Bíblia).  

Em outra obra (GEISLER, 2010, p. 7), Volume 2, ele ensina: humanidade (nesta 

parte escreve sobre a origem e natureza do seres humanos; origem, natureza, os 

efeitos e derrota do pecado; salvação (nesta parte discute diversos aspectos sobre a 

salvação, tais como, a origem, as teorias, a natureza, as evidências, o alcance, a 

exclusividade, os efeitos, a condição e o teor, tudo relacionado à salvação). 
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 Henry Clarence Thiessen (2014, p. iii a xviii), no seu livro Palestras Introdutórias 

à Teologia Sistemática, no Índice do Conteúdo disserta sobre: Prolegômenos (a 

natureza e necessidade da teologia, a possibilidade  e as divisões da teologia); Teísmo 

(a definição e a existências de Deus, as opiniões do mundo não-cristão, ateísmo, 

agnosticismo, panteísmo, politeísmo, dualismo, deísmo); Bibliologia (as escrituras – a 

incorporação de uma revelação divina, a genuidade, credibilidade e canonicidade dos 

livros da Bíblia, a inspiração das escrituras); Teologia (a natureza de Deus, essência 

e atributos, a natureza de Deus, unidade e trindade, os decretos de Deus, a obra de 

Deus, a criação, seu governo soberano); Angelologia (a origem, natureza queda e 

classificação dos anjos); Antropologia (a origem e o caráter original do homem); 

Soteriologia (o propósito, plano e método de Deus, a pessoa de Cristo, pontos de vista 

histórico e o estado pré-encarnado, a humilhação, as duas naturezas e o caráter de 

Cristo, sua ressurreição e ascensão, eleição e vocação, conversão, justificação e 

regeneração, união com Cristo e adoção, santificação, perseverança, os meios da 

graça); Eclesiologia (definição e fundação da Igreja, organização da Igreja, 

ordenanças, a missão e destino da Igreja); Escatologia (a segunda vinda de Cristo, a 

hora da sua vinda, as ressurreições, os julgamentos, o milênio, o estado final). 

 Esses e outros mestres muito contribuem para a Teologia, contudo muito dos 

assuntos estão voltados para uma salvação apenas espiritual do homem, que 

permanecendo na fé, perseverando na graça de Deus, um dia concluirá a salvação, 

ao morrer em Cristo ou na vinda do Senhor. Não há um incentivo à participação na 

solução dos problemas humanos. Vê-se o mundo como totalmente destruído e 

aguarda-se uma salvação futura, o Milênio e o Reino eterno do Senhor. 

 A desconexão com o mundo real, chama-se de Missiologia Celestializada2, ou 

Teologia Missional do Céu. Indicando assim que o objetivo é não se envolver com os 

problemas atuais e ficar aguardando o dia em que se irá para o céu. A missão passou 

a ser celestializada, abstrata, alheia aos problemas sociais. Os pastores querem trazer 

pessoas para as suas igrejas e fazer delas membros fiéis, que todos os domingos se 

reúnem para ouvir a Palavra de Deus, adorar a Cristo, terem comunhão uns com os 

 
2 Celestializada: Faz referência a doutrina mórmon de um mundo perfeito após o milênio de Cristo 
onde a Terra será glorificada e celestializada e o filhos de Deus reinarão para sempre, como reis e 
sacerdotes do Altíssimo. Acesso em: 18/04/2020. Disponível em: 
<https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/jesus-the-christ/chapter-42?lang=por>  Comentário 
nosso: A doutrina dos crentes reinarem para sempre está na Bíblia (Ap. 22.5), mas viver no presente 
eximindo-se das obrigações terrenas hoje não é a posição bíblica (Mt 5.13). 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/jesus-the-christ/chapter-42?lang=por
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outros (nos templos, é claro), e depois cada um volta para as suas casas, vivendo 

vidas desconectadas com os problemas da humanidade, buscando cada um tão 

somente defender o seu pão diário. 

 

2 SOCIEDADE DESTRUÍDA 

 Hoje a humanidade sofre de tantos e inumeráveis males, dentre esses citamos, 

doenças, enfermidades, separações de casais, divórcios, brigas entre pais e filhos, 

guerras, pobreza, miséria, subnutrição, desigualdades sociais crescentes,  vícios, 

endividamento, dívidas impagáveis, desempregos, traições, abandonos, falta de 

oportunidade, discriminações sociais, raciais e de gênero, falta de sentido na vida, 

suicídios, etc.  

 As famílias são bombardeadas com filosofias mundanas como o hedonismo3, 

que promove traições, separações, divórcios, filhos abandonados, sem referenciais e 

sem sentido para viver.  

Os filhos, por sua vez, são influenciados pela ideologia de gênero, onde as 

crianças são ensinadas que não são homem porque nasceram homem, e não são 

mulheres porque nasceram mulheres, mas que, independente do órgão sexual de 

nascimento, podem escolher  a que gênero pertencerão, ou seja, quem nasceu 

homem pode se tornar mulher, quem nasceu mulher pode se tornar homem, basta 

fazer essa opção.  

O relatório da ONU de 2018 trouxe alguns dados alarmantes, havendo 

discrepâncias entre pessoas obesas e famintas, ou seja, enquanto uns têm muito, 

outros nada têm, e morrem de fome. São milhões famintos (ONU, 2018, p. 6-9, negrito 

nosso): 

• Número de pessoas com fome no mundo em 2018: 821,6 milhões (1 em 

cada 9); 

• Ásia: 513,9 milhões; 

• África: 256,1 milhões; 

• América Latina e Caribe: 42,5 milhões; 

 
3 Hedonismo: Doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, 
princípio e fim da vida moral. (FERREIRA, 1986, p.884). 
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• Número de pessoas com insegurança alimentar moderada ou grave: 2 

bilhões (26,4%); 

• Bebês com baixo peso ao nascer: 20,5 milhões (1 em cada 7); 

• Crianças menores de 5 anos afetadas por atraso no crescimento (baixa 

estatura para a idade): 148,9 milhões (21,9%); 

• Crianças menores de 5 anos afetadas por baixo peso para a estatura: 49,5 

milhões (7,3%); 

• Crianças menores de 5 anos com sobrepeso (peso elevado para a estatura): 

40 milhões (5,9%); 

• Crianças e adolescentes em idade escolar com sobrepeso: 338 milhões; 

• Adultos obesos: 672 milhões (13%, ou 1 em cada 8). 

 Diante de tamanha exposição ao mal, muitos cristãos ficam passivos, dizendo 

que é o final dos tempos, que é assim mesmo, e que não podem fazer nada para 

mudar isso. Abraçam uma Teologia Derrotista4, não operante, alienada e complacente 

com o mal. E pior, se acham muito espirituais em não se envolverem nesse debate, 

na busca de soluções. Usam até as palavras de Cristo, “o meu reino não é deste 

mundo” (Jo 18.16), entretanto se esquecem que o Senhor também disse, “venha o teu 

reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu” (Mt 6.10). Esquecem 

também o ensino do irmão de Jesus, Tiago, ao dizer, “a fé, se não tiver obras, é morta” 

(Tg 2.17). De sorte que, essa Teologia Derrotista é filha da Teologia Missional 

Celestializada.  

 O outro extremo da Teologia Celestializada é posicionar-se com a Teologia 

Triunfalista5. Assim é chamada porque seus adeptos acreditam que o Reino de Deus 

será estabelecido antes da vinda de Cristo, por uma ação social e política da Igreja, 

pelos supercrentes, invencíveis e sem tribulações. 

 O equilíbrio é o Reino de Deus “já está entre nós” e o Reino de Deus “virá”. 

Hoje já podemos viver uma vida que manifeste os princípios do Reino de Deus em 

todas as áreas da vida humana, sabendo que o “já entre nós” não é completo até que 

 
4 Derrotista: Pessoa inclinada ou afeta ao derrotismo, que é a falta de confiança na vitória, em si e nos 
outros. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/derrotista/> Acesso em: 18/04/2020. 
5 Triunfalista: São os mercadores da Palavra de Deus que, desprezando a correta interpretação da 
Bíblia, aplicam de forma errônea os textos bíblicos em benefício próprio. Disponível em:  
<https://www.dicionarioinformal.com.br/triunfalismo/> Acesso em: 18/04/2020. 
 

https://www.dicio.com.br/derrotista/
https://www.dicionarioinformal.com.br/triunfalismo/
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Cristo volte e estabeleça o seu Reino na Terra, de forma ampla, plena, total, visível e 

incontestável, quando o “virá” se tornará “hoje também”. 

 

3 OS EXEMPLOS DE JESUS, DE PAULO E DOS REFORMADORES 

 Ao fazer-se a análise da vida de Cristo e dos reformadores, fica nítido que a 

visão deles não é um escapismo desse mundo, mas é o Evangelho Pleno, que 

interage com a humanidade, onde Deus toca todas as áreas da vida do indivíduo, indo 

além da libertação e salvação, incluindo, trabalho, sociedade e governo civil.  

 Se Jeová é o “Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do 

céu e da terra” (At 17.24) e “do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles 

que nele habitam” (Salmos 24.1), então, Deus criou o casamento, as nações, os 

governos, as relações sociais, a economia, os processos produtivos, se não tudo 

diretamente, muitas coisas através da inteligência que ele deu ao homem. Assim, 

sendo toda a criação de Deus, ela é interesse dele. A sua Palavra tem princípios e 

respostas para todos os problemas; se não é uma resposta direta e explícita, ela 

revela os princípios para se chegar à solução adequada. 

3.1 Jesus Interagiu com a Sociedade 

 O Senhor Jesus Cristo, em sua vida na Terra, deparou-se com diversos 

conflitos da época. Havia no tempo do Senhor a desvalorização das mulheres. Os 

homens as viam como seres menores, havia até os que questionavam se elas tinham 

almas. O papel das mulheres na época era tão somente ser mãe, uma reprodutora 

para os homens. 

 Jesus quebrou esse tabu quando conversou com uma mulher no poço de Jacó. 

Os discípulos ficaram admirados de que o Mestre conversasse com uma mulher. Foi 

uma dupla quebra de tabu, pois a mulher era samaritana também. Jesus quebrou 

discriminação de gênero e a xenofobia6. (JERUSALÉM, 2006, p.1850). 

 
Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: “Dá-me de 
beber!” Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe, 
então a samaritana: “Como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que 
sou samaritana?” (Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos). 

 
6 Xenofobia: Aversão e ódio a pessoas e coisas estrangeiras. (FERREIRA, 1986, p. 1797). 
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Jesus lhe respondeu: “Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz: 
‘Dá-me de beber’, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva!” (João 4.7-10). 

 

Na mesma conversa, Jesus quebrou também o entendimento dos Judeus, no 

qual criam que o lugar de adoração seria só no Templo em Jerusalém, para a 

humanidade, ou no monte na Samaria, para os samaritanos, segundo estes. 

(JERUSALÉM,2006,p.1851). 

 

Disse-lhe a mulher: “Senhor, vejo que és profeta... Nossos pais adoraram nesta 
montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso 
adorar”. Jesus lhe disse: “Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta 
montanha nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não 
conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos 
judeus. Mas vem a hora – e é agora – em que os verdadeiros adoradores 
adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai 
procura. Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito 
e verdade”. (João 4.19-24). 

 

3.2 Paulo Interagiu com a Sociedade 

 O apóstolo Paulo foi a favor, sempre que possível, da libertação dos escravos, 

assim, em sua carta escrita a Filemom, sobre o escravo Onésimo, daquele foragido, 

intercede pela libertação. (JERUSALÉM, 2006, p. 2082): 

Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que tua boa ação não 
fosse como que forçada, mas espontânea. Talvez ele tenha sido tirado de ti por 
um pouco de tempo, a fim de que o recuperasse para sempre, não mais como 
escravo, mas bem melhor do que como escravo, como irmão amado: 
muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. 
[...] Eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do 
que te peço. (Filemon 14-16,21, grifo nosso). 

 

3.3 Os Reformadores Interagiram com a Sociedade 

 Regina Fernandes Sanches é mestre em teologia e práxis, especialista em 

história e cultura Afro-brasileira e atuante na educação teológica desde 1995, ela disse 

sobre a Reforma Protestante: 

A salvação pela graça de Jesus Cristo foi a verdade mais missional e 
libertadora, aplicada pela Reforma Protestante àquela situação religiosa e 
sociopolítica da Europa medieval. A libertação, sob tais bases teológicas, não 
se ateve somente às questões religiosas, mas foi também política e 
social, a ponto de ser considerada uma das forças da mudança cultural que 
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ocorreu na Europa e originadora da modernidade. (SANCHES, 2020, p.1, 
grifo nosso). 

  

Martinho Lutero (1483 – 1546), em alemão Martin Luther, foi um monge católico 

agostiniano, teólogo e professor, que se tornou um Reformador, por ter contestado a 

ideia de que o homem poderia adquirir perdão de Deus por meio das indulgências, o 

que culminou na publicação das 95 teses em 1517. A Reforma Protestante espalhou-

se pela Europa, principalmente ao norte.  

Alguns dos seus pensamentos seguem, mostrando o quanto suas ideias 

ajudaram, influenciando positivamente a Igreja e as nações protestantes, são eles: 

“A maior força de uma cidade é ter muitos cidadãos instruídos”. “O dinheiro 

investido em educação seria menor que o gasto com armas e traria mais benefícios”. 

“Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno”. “Todo o 

pecado é um tipo de mentira”. “A Teologia é a gramática do Espírito Santo”. “A família 

é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos”. “Você não é responsável apenas 

pelo que diz, mas pelo que não diz também”. “As boas obras não tornam bom o 

homem, mas o homem bom pratica boas obras. “Se você está procurando uma grande 

oportunidade, descubra um grande problema”. “A ciência sem fé é loucura, e a fé sem 

ciência é fanatismo”. “A mentira é como uma bola de neve; quanto mais rola, tanto 

mais aumenta”. (RAGNA, 2012, posição7 1 a 80): 

 João Calvino (1509 – 1564) é tido como um expoente da Reforma Protestante 

do século XVI. A sua principal obra foi Institutas da Religião Cristã, na qual 

sistematizou o protestantismo, para servir de instrução para a formação do cristão. 

Ele abordou que o governo civil deve permitir a fé cristã (verdadeira religião).  Nessa 

obra de teologia sistemática sobre diversos assuntos, ele se posicionou quando o 

governo é contra a Igreja, assim escreveu: 

Que ninguém se sinta perturbado pelo fato de, agora, eu confiar ao governo 
civil o dever de estabelecer retamente a religião, o que previamente parece que 
eu teria excluído da decisão humana. Pois, quando aprovo uma administração 
civil que almeje impedir a verdadeira religião, que está contida na lei de Deus, 
seja abertamente violada e com sacrilégio público, além de maculada com 
impunidade, aqui, não mais que antes, não admito que os homens façam 

 
7 Posição: Os livros que foram acessados no aplicativo Kindle da Amazon não possuem páginas, mas 
posições. Assim cada página é aproximadamente oito posições, podendo variar. 
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leis em conformidade com sua própria decisão acerca da religião e do 
culto de Deus.8 (CALVINO, posição 5715, grifo nosso). 

 

 Calvino posicionou-se sobre a importância das nações fazerem leis justas e 

não ter como lei aquelas que são contra a justiça. Vê-se que o reformador, embora 

teólogo e pastor, não ficou passivo, calado, diante das leis do seu país, o que é muito 

diferente da posição de muitos pastores evangélicos no Brasil, que reclamam das leis, 

mas nada fazem para mudá-las. Disse Calvino: 

Cada nação é deixada livre para promulgar aquelas leis que ela prevê ser, em 
si mesmas, proveitosas, todavia, estas devem estar em conformidade com 
aquela regra perpétua do amor, de modo que, de fato, embora variem na forma, 
tenha o mesmo propósito. Pois não creio que aquelas leis bárbaras e 
selvagens (como, por exemplo, honrando os ladrões, permitiam intercurso 
promíscuo e outros tão mais imundos e absurdos) devam ser tidas como lei.  
Pois são não só aversivas a toda a justiça, como também a todo espírito de 
humanidade e brandura.9 (CALVINO, 1936, posição 5916, grifo nosso). 

 

A história do Movimento Metodista comprova que João Wesley aprofundou os 

seus estudos doutrinários a partir dos fundamentos da Reforma Protestante do século 

XVI (WESLEY, 2017, posição 10). 

 

João Wesley (1703 – 1791), clérigo anglicano10,  teólogo cristão e avivalista, 

fundador do Movimento Metodismo,  no começo do século XVIII, na Inglaterra, viveu 

numa época de profundos e intensos problemas sociais, onde havia um classe de 

trabalhadores, operários e mineiros, que exerciam suas atividades  por mais de 16h 

diárias, recebendo um salário de fome, milhares de crianças, ausentes das escolas e 

trabalhando, falecendo de chagas e frio. Por outro lado, havia uma classe de nobres, 

donos dos meios de produção, que privavam os outros de uma subsistência digna. 

 O Metodismo surgiu num grupo de estudantes na Universidade de Oxford, 

debaixo da liderança dos mestres e irmãos João e Carlos Wesley, que juntos 

 
8Institutas de João Calvino, Capítulo VI Da Liberdade Cristã, Do Poder Eclesiástico e da Administração 
Política, C. Do Governo Civil, 37 
9 Institutas de João Calvino, Capitulo VI Da Liberdade Cristã, Do Poder Eclesiástico e da Administração 
Política, C. Do Governo Civil, 49. 
10 Anglicano: Refere-se ao ministro da Igreja Oficial da Inglaterra, protestante e estatal, que surgiu na 
época da Reforma Protestante no reinado de Elizabeth I, porém só institucionalizada após o 
rompimento de Henrique VIII com Roma. 
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passaram a exercitar os princípios de oração, jejum leitura da Bíblia, visita a 

encarcerados e doentes. 

 A intensão de João Wesley era uma renovação espiritual entre os que 

pertenciam a religião oficial Anglicana. Ficaram conhecidos como “Clube Santo”, por 

serem organizados para dia e hora de visitas, jejuns e leitura da Bíblia – este é o 

motivo de serem chamados de Metodistas, ou seja, aqueles que têm método. 

 Para Wesley, o amor e a misericórdia não se podem separar do viver santo. 

Segundo John Wesley, “O evangelho de Cristo não conhece religião, que não seja 

religião social; não conhece santidade, que não seja santidade social.” (MARQUES, 

2020, p.1). Por causa desse pensamento sempre estava disposto a ajudar as crianças 

de rua, pagando-lhes uma professora, ou comprando comida. 

 Foi no contexto da Revolução Industrial na Inglaterra que surgiu o Metodismo. 

Wesley se envolveu com o cuidado com os encarcerados, combate à escravatura, 

apoio à luta por remunerações dignas para os trabalhadores operários, dedicação ao 

ensino fundamental para as crianças abandonadas. Ele criou a escola Kingswood 

School. 

 Os Estados Unidos, na sua fundação, receberam valores do Metodismo, 

através das famílias metodistas que migraram para as treze colônias naquela nova 

nação que se formava. Muitos perguntam, “Por que a América é o que é?”. Uma das 

resposta é: Os fundamentos lançados no início que fizeram dela uma grande nação; 

uma religião não apenas celestializada, mas uma fé equilibrada que pregava 

arrependimento, fé em Jesus e promovia ações na sociedade. 

 
 

4 MISSÃO E OBRAS 

 Para a Igreja existir ela depende do Espírito Santo. As obras e palavras da 

Igreja são as formas da manifestação do Reino de Deus hoje. O Reino de Deus não 

é somente no “futuro”, ele também “já é” na Igreja hoje, que é a “habitação de Deus 

no Espírito” (Ef 2.22). A Igreja não é o Reino de Deus, mas o resultado concreto do 

Reino, por meio de ações e palavras. Como comunidade do Reino e habitada pelo 

Espírito de Deus, ela é vocacionada a ser uma nova sociedade. Ela não é igual ao 

Reino, mas não é separada do Reino. Sua missão é refletir os valores do Reino, aqui 

e agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje ela já é o “Israel de Deus”, embora 

não seja ainda a “Igreja Gloriosa” (Gl 6.16). O Reino foi inaugurado por Jesus Cristo. 

A missão da Igreja é uma extensão da missão do Senhor Jesus. É a manifestação no 
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mundo visível, embora não plena, do Reino de Deus tanto por meio da anunciação do 

Evangelho como através da ação e do serviço social. (PADILLA, 1992,  p.201-203). 

Isso não quer dizer associar-se institucionalmente com o Estado, mas os 

cristãos devem fazer ações de cidadania, entre as quais, assistência social e 

participação política, para influenciar, conduzir e “salgar” os destinos da nação. 

 

5 A INFLUÊNCIA DA FÉ CRISTÃ NA ECONOMIA E NO DESENVOLVIMENTO 

 A influência da fé cristã no mundo é visível ao sobrepormos os mapas a 

seguir. Onde a fé reformada floresceu, o desenvolvimento e prosperidade chegaram. 

Ressalta-se que na África foi a poucos séculos influênciada, não impactando 

profundamente, contudo, nos Estados Unidos e Norte da Europa e Austrália, 

criaram-se raízes na cultura secular. 

 

 

Mapa 1. Religiões Predominantes do Mundo Mapeadas por País. 

 

Fonte: World religions map ru.svg11 

 

 
11 Fonte: Acesso em 17/04/2020. Disponível em:  
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Principais_grupos_religiosos#/media/Ficheiro:World_religions_map_en.s
vg> 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Principais_grupos_religiosos#/media/Ficheiro:World_religions_map_en.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Principais_grupos_religiosos#/media/Ficheiro:World_religions_map_en.svg
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Mapa 2. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Mundo  

 

Mapa-múndi indicando o Índice de Desenvolvimento Humano (baseado em dados 
de 2018, publicados em 2019). 
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   0,700-0,749 
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   0,550-0,599 
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   0,450-0,499 
   0,400-0,449 
   ≤ 0,399 
   Dados indisponíveis 
Fonte: Wikipédia12 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH13) é um indicador para referenciar 

estudos comparativos entre nações e orientar políticas públicas. Ele avalia a qualidade 

 
 
12 Fonte:  Acesso em 17/04/2020. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#/media/Ficheiro:Countrie
s_by_Human_Development_Index_(2019).png> 
13 IDH: Disponível em: <https://www.infoescola.com/geografia/idh-indice-de-desenvolvimento-
humano/> Acesso em: 17/04/2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#/media/Ficheiro:Countries_by_Human_Development_Index_(2019).png
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#/media/Ficheiro:Countries_by_Human_Development_Index_(2019).png
https://www.infoescola.com/geografia/idh-indice-de-desenvolvimento-humano/
https://www.infoescola.com/geografia/idh-indice-de-desenvolvimento-humano/
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de vida sob os aspectos saúde, educação e renda, evidenciando as desigualdades 

entre países que não aparece só com o PIB. 

Mapa 3. Países por PIB per capita14 em 2018, segundo o Banco Mundial 

 

Fonte: Banco Mundial15 

 Mapa mundial dos países por PIB per capita (nominal) para 2018. 
   > $ 60.000 
   US $ 50.000 - US $ 60.000 
   US $ 40.000 - US $ 50.000 
   US $ 30.000 - US $ 40.000 
   US $ 20.000 - US $ 30.000 
   US $ 10.000 - US $ 20.000 
   US $ 5.000 - US $ 10.000 
   US $ 2.500 - US $ 5.000 
   US $ 1.000 - US $ 2.500 
   $ <1.000 

                 

Na tabela a seguir, mostrar-se-á as nações maiores e/ou mais conhecidas e as 

suas rendas per capita, evidenciando a influência do protestantismo para o 

desenvolvimento social e econômico, o avanço tecnológico e a prosperidade dos 

povos. Algumas nações menores e menos conhecidas ficaram de fora. Os vinte e 

quatro países mais populosos estão incluídos. A tabela é uma atualização da tabela 

 
14 Renda per capita: É a média dos ganhos de cada indivíduo de uma nação. Renda per capita tem o 
mesmo significado de renda pessoal, que, em macroeconomia, corresponde à renda total de todos os 
indivíduos na forma de salários, transferências, aposentadorias, pensões, honorários, aluguéis, juros 
ou lucros ante do pagamento do imposto de renda e outros tributos pessoais. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita>  Acesso em: 16/04/2020). 
15 Banco Mundial.  Acesso em:  16/04/2020. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita#/media/Ficheiro:CountriesByGDPPerCapitaNominal2
018.png>  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita#/media/Ficheiro:CountriesByGDPPerCapitaNominal2018.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita#/media/Ficheiro:CountriesByGDPPerCapitaNominal2018.png
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que se encontra no livro “Senhor, Sara a Nossa Terra!” do Dr. Paulo Proscurshim nas 

páginas 128-129. 

Os países que participaram da Reforma Protestante ou sofreram influência dela 

estão em azul. Os Católicos ou que sofreram influência do Catolicismo estão em preto, 

e por fim os não-cristãos em vinho. O Brasil ficou em verde para rápida identificação, 

embora historicamente debaixo da influência do Catolicismo. 

Quadro 1. Relação entre a Fé Protestante e a Renda per capita 

PAÍSES 

RENDA PER CAPITA DE PAÍSES SOB 
INFLUÊNCIA SECULAR: 

POPULAÇÃO 
(2019) 

PROTESTANTE CATÓLICA NÃO-CRISTÃ 

1 SUÍÇA 80.675     8.526.932 

2 CATAR     76.576 2.766.459 

3 NORUEGA 74.822     5.323.933 

4 ISRAEL 58.343     8.990.630 

5 SINGAPURA     55.888 5.638.700 

6 ESTADOS UNIDOS 52,888     328.700.000 

7 DINAMARCA 52.114     5.806.081 

8 IRLANDA   51.351   4.857.000 

9 AUSTRÁLIA 50.962     25.257.600 

10 ISLÂNDIA 50.855     350.050 

11 SUÉCIA 49.866     10.223.505 

12 REINO UNIDO 43.771     66.040.229 

13 ÁUSTRIA   43.724   8.859.992 

14 HOLANDA 43.603     17.298.600 

15 CANADÁ 43.332     37.373.000 

16 FINLÂNDIA 41.974     5.521.773 

17 ALEMANHA 40.997     82.979.100 

18 BÉLGICA   40.107   11.454.906 

19 FRANÇA   37.675   66.992.000 

20 NOVA ZELÂNDIA 37.045     4.941.230 

21 
EMIRADOS 
ÁRABES     36.060 9.682.088 

22 JAPÃO     32.486 126.320.000 

23 ITÁLIA   29.867   60.390.560 

24 KWAIT     29.363 4.226.920 

25 CORÉIA DO SUL     27.195 51.811.167 

26 ESPANHA   25.865   46.733.038 

27 TAIWAN     22.288 23.590.744 

28 ARÁBIA SAUDITA     20.813 33.413.660 

29 PORTUGAL   19.122   10.291.027 

30 URUGUAI   15.748   3.518.552 

31 BRASIL   13.670   210.147.125 

32 ARGENTINA   13.589   44.938.712 

33 CHILE   13.410   19.107.216 

34 POLÔNIA   12.495   38.433.700 
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35 TURQUIA     9.437 82.003.882 

36 RÚSSIA     9.055 146.793.744 

37 MÉXICO   9.009   126.577.691 

38 CHINA     7.990 1.394.550.000 

39 CUBA     7.274 11.221.060 

40 COLÔMBIA   6.084   45.500.000 

41 EQUADOR   6.071   17.178.200 

42 PERU   6.021   32.495.510 

43 TAILÂNDIA     5.742 66.328.955 

44 ÁFRICA DO SUL     5.695 57.725.600 

45 IRÃ     4.877 82.207.000 

46 IRAQUE     4.819 39.127.900 

47 ARGÉLIA     4.318 43.378.027 

48 ANGOLA     4.100 30.175.553 

49 PARAGUAI   4.010   7.152.703 

50 TUNÍSIA     3.923 11.434.906 

51 EGITO     3.740 98.313.500 

52 INDONÉSIA     3.362 268.074.600 

53 MARROCOS     3.079 34.933.700 

54 BOLÍVIA   2.886   11.460.896 

55 FILIPINAS   2.858   107.208.000 

56 NIGÉRIA     2.743 193.392.517 

57 VIETINÃ     2.052 95.354.000 

58 
REPÚBL. DO 
CONGO     2.032 5.542.197 

59 SÍRIA     1.821 18.499.181 

60 ÍNDIA     1.688 1.343.500.000 

61 PAQUISTÃO     1.450 216.000.000 

62 QUÊNIA     1.388 52.217.791 

63 CAMARÕES     1.232 24.348.251 

64 ETIÓPIA     687 98.665.000 

65 
CORÉIA DO 
NORTE     696 25.727.408 

66 AFEGANISTÃO     600 31.575.018 

67 MOÇAMBIQUE     535 28.861.863 

68 REP. DEM. CONGO     476 86.727.573 

 

RELIGIÃO QUE 
INFLUÊNCIA: PROTESTANTE CATÓLICO 

NÃO-
CRISTÃO  

Fonte: Fundo Monetário Internacional16.                          Total da população = 6.324.758.455 

 

 Com base nos dados do Quadro 1, foi confeccionado o Quadro 2, abaixo, para 

se ter uma ideia da média das rendas per capita entre país que receberam a influência 

da fé reformada, da católica e os não-cristãos. 

 

 
16 Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_nominal_per_capita>. 

Acesso em: 17/04/2020. Disponível em: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_nominal_per_capita
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Quadro 2. Média da Renda Per Capita Conforme a Fé 

VARIÁVEL 
INFLUÊNCIADO 

PELO 
PROTESTANTISMO 

INFLUENCIADO 
PELO 

CATOLICISMO 
NÃO-CRISTÃOS 

 

MÉDIA DA RENDA 
PER CAPITA 47.744 18.609 11.299 

Total da 
População 

POPULAÇÃO 607.332.663 766.088.828 4.951.336.964 6.324.758.455 

 

 

6 INFERÊNCIAS SOBRE OS MAPAS E OS QUADROS 

  

 Os locais de onde homens de Deus, tais com Lutero, Calvino, Wesley  e muitos 

outros avivalistas estiveram, pregaram e o povo correspondeu ao chamado divino, 

tornaram-se povos mais avançados, pois as crendices infundadas das religiões foram 

desfeitas, bem como as amarras da Igreja Católica da Idade Média. Abriu-se assim 

uma perspectiva para o crescimento e florescer da modernidade, onde o homem não 

ficou mais escravo de pensamentos e superstições sufocantes. 

 Observa-se que as nações mais desenvolvidas foram as do norte da Europa, 

os Estados Unidos e a Austrália.  

Na Europa houve a Reforma Protestante com Lutero e Calvino no século XVI, 

onde principalmente Inglaterra e Alemanha abraçaram a fé reformada, ficando livres 

do jugo papal da Idade das Trevas. Puderam assim iniciar o desenvolvimento.  

Conforme Dr. Paulo Proscurshim disse sobre a liberdade conquistada pela 

Reforma Protestante:  

Abriu espaço para outras liberdades que permitiriam as revoluções industrial, 
tecnológica, científica e dos direitos humanos, como a construção do Estado 
representativo contra o Estado absolutista”. (PROSCURSHIM, 1994, p. 19). 

 

Os países da Europa influenciados pelo catolicismo (Irlanda, Áustria, Bélgica, 

França e Itália) próximos da Inglaterra e Alemanha foram beneficiados pela Reforma 

Protestante e, posteriormente, pela Revolução industrial na Inglaterra, devido à 

aproximação. Lembrando que a Europa toda é, aproximadamente, do tamanho do 

Brasil, e o comércio entre nações, seria como o que entre estados da federação 
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brasileira. A proximidade auxilia no comércio e, consequentemente, na influência, ou 

seja, as nações vizinhas, mesmo católicas, aprenderam, em certa medida, sobre os 

princípios da Reforma Protestante, e puderam ter algum progresso também, embora 

menor. 

Wesley viveu uns duzentos anos depois da Reforma Protestante, no contexto 

da Revolução Industrial, e pode influenciar a Inglaterra, com seus princípios cristãos-

metodistas, bem como as nações na época criadas, os Estados Unidos e a Austrália.  

 O Japão tinha um certo desenvolvimento no século XX, porém centralizado, 

monárquico e feudalista, até quis conquistar outras terras, mas perdeu a guerra 

mundial, assim, foi obrigado a ter a sua estrutura social alterada por imposição dos 

Estados Unidos, que desejava uma nação forte, democrática e livre, que impedisse o 

avanço do comunismo na região. “O crescimento atual do Japão ocorreu 

principalmente às expensas do mercado norte americano e hoje podemos dizer que 

as economias japonesas e americana são interdependentes” (PROSCURSHIM, 1994, 

p. 126). 

 Quanto as nações petrolíferas árabes e mulçumanas (Catar, Emirados Árabe, 

Kwait, Arábia Saudita), com o desenvolvimento da Revolução Industrial, foram 

beneficiados em fornecerem o minério negro para energia na campo industrial das 

nações, principalmente para as indústrias dos povos de fala inglesa. Se não fosse a 

Revolução Industrial demandando deles petróleo, possivelmente não estariam tão 

prósperos como hoje são os países protestantes. Os árabes produtores de petróleo, 

ganharam carona na história da Revolução Industrial da Inglaterra, que se espalhou 

para o mundo. 

 Cingapura é um Estado-Cidade e abraçou a lei do mercado, experimentada 

pelas nações influenciadas pela Reforma Protestante. O mesmo motivo pode-se citar 

quanto a Taiwan, uma pequena ilha asiática. 

 Os três Tigres Asiáticos (Coreia do Sul, Singapura e Taiwan) absorveram o 

modelo do livre comércio, democracia e liberdade, sob a influência do Japão e dos 

Estados Unidos, e indiretamente da Reforma Protestante.  

 A Coréia do Sul é muito especial, pois embora tenha a sua origem como não-

cristãos, nela se encontra hoje as maiores igrejas do mundo, sejam Assembleias de 
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Deus, Presbiterianas, Batistas e outra denominações, de forma que, pelo grande 

número de cristãos e pelo interesse dos Estados Unidos em barrar o comunismo, ela 

tem se tornado uma nação desenvolvida. 

 Algumas nações, como as africanas, que receberam a influência da fé 

reformada de forma mais tardia e superficial, que se encontram no Mapa 1, não 

tiveram tempo suficiente debaixo da fé reformada para alcançarem uma mudança tão 

profunda nas suas estruturas sociais e culturais, por isso não foram classificadas 

como “Protestantes” no Quadro 1. 

 Países como a China e a Índia, os mais populosos do mundo (juntos formam 

36% da população mundial), são vistos como grandes potências pelo volume do 

Produto Interno Bruto - PIB, mas nos quadros acima, percebemos que, toda a riqueza 

produzida em bens e serviços (PIB) deles, se distribuída pelos cidadãos dos  seus 

povos (renda per capita), demostra o quão pobres são,  na média, os chineses e 

indianos.  

 Não existe uma relação tão sistemática e direta entre a fé cristã-protestante e 

o desenvolvimento de um povo, mas podemos dizer que é uma das influências, e 

grande, pois várias nações sendo protestante-evangélica conseguiram o progresso, 

mas, conforme dito acima, nas nações africanas, nas quais a influência foi menos 

profunda, não o alcançaram.  Assim, pode-se falar que a fé cristã é um dos fatores 

que facilita o desenvolvimento de um povo, contudo não determina, pois os líderes e 

ministros das Igrejas Cristãs-Evangélicas precisam se envolver na solução dos 

problemas sociais, além do nobre trabalho celestial.  

 

7. CONCLUSÃO 

 

 Torna-se importante ressaltar que cada nação tem a sua história. A fé 

reformada protestante, hoje conhecida também como evangélica, tendo em suas 

fileiras o pentecostalismo, não necessariamente transforma automaticamente uma 

sociedade em todos os seus aspectos sócio-políticos e econômicos. É necessário, 

conforme já dito e reforçado aqui, que os cristãos das nações se envolvam, interajam 
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e dialoguem com os problemas dos seus países, para que os princípios do Reino de 

Deus influenciem na transformação das estruturas das sociedades.  

Não basta crer, tem que crer e agir. Não basta orar, tem que participar. Não é 

saudável criticar, tem que entrar e transformar. Não se trata de copiar a história de 

outra nação e impor uma cultura estrangeira. É preciso que os nativos de uma nação 

incorporem na sua cultura os princípios da fé cristã, ao invés da cultura de outra nação.  

 Toda a organização de uma nação é uma abstração no pensamento coletivo.  

Governo, parlamento e tribunais, são criações humanas, existem no mundo abstrato, 

invisível, conceitual e nos papeis. E porque todos creem nela, ela existe na sociedade, 

no plano físico, visível. Porém quem as tornam concretas, são pessoas de carne e 

osso. Quando se diz que o governo decidiu, isso quer dizer que uma pessoa decidiu, 

e, estando ela no cargo, o governo decidiu. Não se pode esperar justiça de governo 

se quem está lá decidindo é corrupto. Mas lá estando um cristão verdadeiro, a decisão 

será conforme a Palavra de Deus. E haverá manifestações de atitudes do Reino de 

Deus no governo. Certamente não resolverá todos os problemas, mas os minimizará 

muito. A perfeição será somente quando Cristo voltar. São lugares altos a serem 

conquistados por homens e mulheres de Deus, que decidirão com justiça e equidade.  

 A missão da Igreja não é o crescimento territorial de um cristianismo-cultura 

padrão por todo o mundo, mas a encarnação do evangelho em cada cultura.  Um 

conceito que muito pode nos ajudar é o entendimento de “igrejas de equivalência 

dinâmica”, fazendo-se uma referência às traduções populares da Bíblia, como a Bíblia 

na Linguagem de Hoje. As comunidades cristãs que permanecem amarradas à cultura 

ocidental das nações protestantes são “traduções literais”, alheias a sua própria 

cultura, música e estilo de vida. Nessa situação, a fé cristã é reduzida a conformação 

com a cultura de onde vieram os missionários fundadores daquela igreja, pois esses 

trazem categorias da sua própria cultura. A igreja autóctone é como que uma 

“tradução dinâmica” que impacta a sua sociedade da mesma forma que a Igreja 

Primitiva fez com o mundo da sua época. Essa igreja contextualizada, participativa, 

interativa com a sua própria cultura e sociedade, usa os modelos e formas da cultura 

local, porém transforma-os em meios de expressão da fé cristã, pelos princípios 

bíblicos. Dessa forma o evangelho é contextualizado por meio das “igrejas de 

equivalência dinâmica”. Isso não é um processo intelectual de adaptação do 

evangelho a certa cultura; será um milagre da graça de Deus concedido a uma igreja 
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que se esforça por viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo em uma da circunstância 

histórica. (PADILLA, 1992, p.115). 

 Sobre a relação da Igreja e Estado, as palavras do Dr. Paulo Proscurshim, 

médico da Faculdade de Ciências Médicas – Santa Casa – São Paulo, com mestrado 

pela Escola Paulista de Medicina, clinicou no Sistema Único de Saúde e foi diretor 

clínico da Policlínica Batista, bem como diretor técnico do Posto INSS  em Cidade 

Dutra, São Paulo, e foi quem abriu um estudo bíblico em seu consultório  em 1994 e 

hoje se transformou numa Igreja Batista: 

Um aspecto fundamental é que a igreja deve ser santa, ou seja, separada 
como instituição.  Por outro lado, o indivíduo, participante de uma igreja tem 
o dever de ser o sal e a luz deste mundo. Não temos direito de ficar apáticos 
e conformados enquanto o mal e suas forças vão dominando e impondo sua 
malignidade a todos.  

Qualquer pessoa pode optar por não participar de questões públicas, mas 
não pode escapar das consequências das decisões daqueles que 
participam. (PROSCURSHIM, 1994, p.230, grifo nosso). 

 

 Se as igrejas nacionais tivessem ouvido o que o Dr. Proscrushim disse em 

1994, talvez não tivéssemos passado por tantos problemas nas últimas décadas. 

Entretanto, ainda é tempo de mudanças de paradigmas! 

Por fim, os últimos pensamentos. 

Só um povo convertido e participativo pode transformar uma nação! 

Deus é tão bom que nos dá o direito de plantarmos o que quisermos, mas é tão 

justo que nos responsabiliza em colheremos só o que semeamos, bem ou mal, ações 

ou omissões! 

 A Igreja e a sociedade brasileira são e serão o que os ministros de Deus 

pensam, oram, fazem e ensinam! 

 Teremos para nós e deixaremos para outras gerações a nação que queremos, 

trabalhamos e interagimos para ela ser! 
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