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2 Teologia da Missão Integral: análise sócio-histórica

 

2.1  Introdução 

A Teologia Evangélica da Missão Latino-americana é também conhecida no 

cenário teológico protestante-evangélico como a Missão Integral da Igreja. Ela é o saber da fé 

daqueles que se compreendem enviados por Deus ao mundo, para uma ação integral, em prol 

da sua transformação. Surgiu como resultado do esforço de pastores, líderes ministeriais, 

missionários, professores e teólogos evangélicos, na busca pela identidade da igreja 

evangélica latino-americana e a sua maneira específica de elaborar sua fé missionária que 

professava. Eram pessoas comprometidas com a tradição protestante-evangélica, mas também 

com a realidade sócio-histórica e cultural da América Latina.  

A teologia da missão integral, por ser teologia evangélica, é teologia de minoria, 

tanto no cenário social latino-americano, quanto no âmbito do próprio evangelicalismo 

histórico. Mas ela não é, por isso, menos consistente e inovadora. Ao contrário, pretende ser 

uma contribuição da fé evangélica na busca de entendimento e solução para os problemas da 

América Latina. 

Diferentemente da teologia evangélica clássica, a teologia da missão integral é 

procedente da América Latina e preocupada em corresponder à sua origem. Suas raízes 

históricas também se vinculam aos movimentos de missão do cristianismo protestante-

evangélico dos séculos XIX e XX, que trouxeram o evangelicalismo para a América Latina e 

para o Terceiro Mundo em geral. Os movimentos de missão, articulados pelo evangelicalismo 

histórico, agregaram em si as preocupações em torno da estratégia, da prática e da teologia 

missionária. Estabeleceram com este esforço marcos importantes que foram considerados 

pelos teólogos da missão latino-americanos, em sua revisão histórica. Foi justamente esta 

revisão crítica da história um dos principais fatores originadores da Teologia da Missão 

Integral em conjunto com a percepção da situação concreta da América Latina. 

A preocupação fundamental da Teologia da Missão Integral, como o próprio 

nome o diz, é o papel da Igreja enquanto comunidade apostólica no mundo. Compreender a 

natureza e a abrangência da responsabilidade missionária da igreja, à luz das Escrituras e da 

realidade sócio-cultural na qual ela é chamada por Deus a missionar, é o seu desafio. A 

observação dos princípios da contextualização e da integralidade são as condições que ela 
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própria impõe como necessárias para que alcance o objetivo. A razão desta exigência é o fato 

de pretender ser contextual e integral. Como qualquer teologia, que pretende ser o pensamento 

da fé no Deus revelado, em relação com a situação histórica, ela deve definir o método pelo 

qual se fará, a fim de que seja pensamento organizado e, de fato, responsivo à realidade 

histórica. Mas, o método, no caso da Teologia Latino-americana, não é algo tão previamente 

definido. Ele surge do contexto sócio-histórico e é suscitado por ele. É isto que torna uma 

teologia realmente contextual: o quanto ela se faz a partir do contexto. Os temas diversos da 

fé cristã, demandados também pelo lugar teológico, serão tratados na nova perspectiva. Será 

neste processo, realizado sob a forma do círculo hermenêutico, portanto, sempre de modo 

crítico e renovado, é que se fará a teologia.   

O contexto ao qual a TMI se refere é o da situação concreta da América Latina. 

Ela envolve a organização social, política, econômica e cultural, seus vícios e os 

condicionamentos externos que o afligem. Seu aspecto mais preocupante é o quanto, em vista 

disto, esta organização compromete a vida na América Latina de um modo geral. É com esta 

realidade contextual que se ocupa a missão integral da igreja.  

Outro contexto originador da TMI foi o dos movimentos de missão do 

evangelicalismo histórico e aqueles que foram realizados em solo latino-americano. Eles 

foram os articuladores da estratégia e da prática missionária, principalmente nos séculos XIX 

e XX. No século XX, ocupou-se com a organização de eventos para a discussão da 

responsabilidade evangelizadora da igreja, em uma perspectiva protestante-ecumênica e 

internacional. Foram as representações destes movimentos internacionais, realizados na 

América Latina, que desencadearam uma revisão crítica da prática missionária da época. 

Constatou-se, entre outros aspectos que precisavam ser revistos que, na América Latina, o 

trabalho missionário priorizou a alma humana e a salvação dos seus pecados. A evangelização 

foi reduzida ao mero anúncio de uma mensagem, na maioria das vezes, descontextualizada e 

com os entornos culturais dos missionários estrangeiros. Com a definição do contexto do qual 

emergiu a TMI, percebe-se que os problemas a serem tratados por ela são abrangentes, 

portanto, complexos. A realidade histórica que a demanda envolve um emaranhado de 

situações que comprometem a vida e o seu bem estar na América Latina, o que torna 

necessário ser considerada de forma integral. 

É no ambiente destas preocupações que nasceu a Teologia da Missão Integral. Ela 

é fruto do trabalho de teólogos latino-americanos, envolvidos diretamente com o ministério 

integral da igreja, que perceberam a necessidade da autonomia da igreja evangélica latino-
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americana tanto nos aspectos organizacionais, como para a articulação da tarefa missionária a 

partir da própria auto-compreensão de missão. Compreenderam também a possibilidade de 

responder ao contexto sócio-econômico e ao problema da dependência, à qual o 

protestantismo estava historicamente relacionado, pela via da teologia da missão que nascia 

da experiência sócio-eclesial latino-americana. A independência, neste caso, não seria 

somente de ordem econômica, embora também o seja, mas cultural, eclesiológica e teológica. 

Era necessário que as forças missionárias estrangeiras, principalmente norte-americanas, 

reconhecessem a existência de uma igreja evangélica latino-americana, que se organizava e 

teologizava diferentemente delas. Para isso, teólogos como Orlando Enrique Costas, Pedro 

Arana, Samuel Escobar, René Padilla, Juan Stan e outros, empreitaram o desafio de, na esteira 

dos eventos realizados em torno da temática da evangelização, repensar a missão da igreja a 

partir da ótica latino-americana. 

Essa nova teologia surgiu da intuição de que o grande problema do cristianismo 

em seu processo histórico de expansão, seja da vertente católica ou da protestante, era o que 

designar a tarefa evangelizadora da Igreja, já nasceu ideologicamente comprometido. Bosch 

explicou que o termo foi utilizado inicialmente pelos jesuítas em seus empreendimentos 

missionários: 

Os jesuítas foram os primeiros a usá-lo em termos da difusão da fé cristã 
entre pessoas (incluindo protestantes) que não eram membros da Igreja 
Católica. Nesta nova acepção, ele estava intimamente associado à expansão 
colonial do mundo ocidental no que mais recentemente tornou-se conhecido 
como Terceiro Mundo (ou, às vezes, Mundo dos Dois terços) 83. 

O protestantismo, com raras exceções, não utilizou de modo diferente o termo. A 

prática missionária, além de viabilizar a expansão da fé cristã tanto católica quanto protestante 

no mundo, deixou como legado as marcas da dominação, do suporte à projetos político-

econômicos e da recorrente imposição cultural. No caso da fé protestante-evangélica, é fato 

que após cem ou duzentos anos de presença na África, Ásia e América Latina, as grandes 

denominações e organizações missionárias ou de educação teológica ainda mantinham 

liderança estrangeira nas instituições. No seio do evangelicalismo, um dos fatores que mais 

tem contribuído para gerar mudanças deste cenário é o surgimento de uma nova teologia da 

missão. Este é um esforço com representatividade no Mundo dos Dois Terços em geral, 

através de organizações de teólogos da missão, confraternidades e eventos diversos realizados 

                                                 
83 BOSCH, David. Missão Transformadora. São Leopoldo: Sinodal, 2002. p. 17. 
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em torno do tema da missão. Há diversas publicações consistentes sobre o assunto e cursos 

que se organizam em função do tema. 

As iniciativas em prol da identidade da igreja evangélica latino-americana 

geraram um processo de nacionalização das administrações eclesiásticas, liturgia, educação 

teológica e, conseqüentemente, da produção teológica. Elas foram motivadas pelas discussões 

missionárias, mas ainda estão por revelar seus resultados mais profundos. Para cumprir seu 

papel como teologia contextualizada, os teólogos da missão latino-americanos entenderam 

como condição necessária não abrir mão da tradição protestante-evangélica, pois seria a partir 

dela que responderiam à situação histórica da América Latina. Compreenderam que este seu 

era o seu contexto eclesial e lugar legítimo para o fazer teológico. Porém, suspeitavam de que 

o modo clássico de se pensar a missão estava comprometido historicamente. A análise crítica 

da história missionária verificaria esta suspeição.  

Outros fatores que envolveram as discussões missionárias e se mostraram 

determinantes para uma teologia da missão foram: as influências das tendências 

libertacionistas de meados do século XX e da emergente Teologia da Libertação, o 

movimento ecumênico do CMI e a teologia social de missão que ele fomentava e a pressão 

das teologias evangélicas fundamentalistas que transitavam transversalmente  no seio de toda 

igreja evangélica latino-americana. É neste cenário convulsionado por movimentos 

diversificados e, caracteristicamente latino-americano, que gradativamente começou a tomar 

forma uma nova maneira de se pensar a missão da igreja. Ela trazia consigo uma espécie de 

genoma histórico herdado da tradição que representava, mas nascida na América Latina. 

Portanto, um ser novo no qual a herança genética se realizou a partir do seu contexto e sob 

suas influências. 

A teologia resultante deste processo é verdadeiramente contextualizada e diferente 

em vários aspectos da teologia protestante clássica. Por ser ela uma teologia contextual, tanto 

a metodologia como o conteúdo, passam pela definição do contexto que lhe deu origem. O 

contexto da situação sócio-histórica da América Latina, descrita no capítulo anterior, e do 

evangelicalismo latino-americano e suas origens históricas. 

2.2  Origens Históricas da Teologia da Missão Integral 

A Teologia da Missão Integral é filha do ambiente sócio-histórico e cultural da 

América Latina, a partir da fé evangélica. O evangelicalismo é um movimento teológico 

procedente da Europa e, de certa forma, da América do Norte, tanto quanto as outras formas 
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de cristianismo que se instalaram nas terras latino-americanas84. Situar o evangelicalismo e 

sua procedência histórica, bem como os pontos principais que formatam a sua teologia, é 

imprescindível para a compreensão da teologia da missão. Outro aspecto que merece 

discussão é como a partir das sementes do evangelicalismo, plantadas em solo latino-

americano, nasceu uma forma de fé evangélica autóctone, que afirma sua alteridade.  

As raízes mais profundas do movimento evangélico estão na Reforma Protestante 

do século XVI. Esta tradição cristã o alimenta, ainda que sob a novidade e as intempéries de 

cada nova situação histórica. Bernardo Campos confirma esta asserção em uma pesquisa 

sobre o pentecostalismo que também é mais um movimento evangélico. Ele concluiu que as 

 pentecostalismo, assim como a grande 

maioria das igrejas evangélicas da América Latina e do Caribe, é herdeiro  em diversas 

vertentes  85. Porém, os 

antecedentes históricos mais imediatos ao evangelicalismo são os movimentos decorrentes da 

Reforma. Foram eles os revitalizadores da fé e dos princípios protestantes, à luz das novas 

situações históricas e dos contextos culturais nos quais eles surgiram.  

A análise da Reforma Protestante e dos movimentos dela subseqüentes é, 

portanto, imprescindível para a compreensão do pensamento evangélico latino-americano, 

ainda que na forma de recorte dos aspectos mais importantes. É possível se traçar uma linha 

histórica que inicia na Reforma e alcança o evangelicalismo latino-americano, ainda que este 

se apresente na forma contextualizada. 

2.2.1 A Reforma Protestante 

A Reforma Protestante marcou a história do Ocidente como movimento de caráter 

teológico-eclesial ocorrido no século XVI86. No âmbito da religião cristã ela se tornou um 

divisor de águas entre o período medieval e a modernidade. Isso se deve ao caráter 

contestador em relação ao sistema religioso cristão vigente na época. Ela gerou uma nova 

maneira de viver a fé e de se organizar como igreja cristã. Antonio Gouvêa de Mendonça 

                                                 
84 Parte-se da conjectura de que as únicas formas de religião autenticamente nativas da América Latina, eram as 
indígenas. 
85 O pentecostalismo foi um movimento espiritual que ocorreu no seio do evangelicalismo, dando origem a um 
novo segmento do protestantismo moderno.  
86 A Reforma Protestante se deu em conjunto aos movimentos culturais do humanismo e do renascimento 
durante o final da Idade Média. Eles foram desencadeados pela crise européia gerada pelo descontentamento 
econômico da época, as guerras, insatisfação com a hierarquia eclesiástica e o imperialismo religioso cristão. Ele 
teve representações em várias regiões da Europa da época. O movimento protestante foi de caráter radical e 
iniciou-se na Alemanha com o monge agostiniano Martinho Lutero. Na Suíça foi liderada por Huldrych Zwingli 
e em Genebra pelo teólogo francês João Calvino.  
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esclarece que a novidade representada pela Reforma não ficou circunscrita à Europa, mas 

percorreu outros continentes e influenciou outros povos. Ela não foi um movimento único, 

mas diverso: 

[...] a chamada Reforma Protestante se constituiu de uma série de 
movimentos que redesenharam o mapa religioso do continente europeu e, 
mais tarde, plasmou com sua diversidade as expressões religiosas cristãs nos 
continentes americano, africano e asiático87. 

A base teológica que fundamentou a Reforma foi a compreensão teológica da 

justificação pela graça (sola gratia), como único e suficiente caminho para salvar as pessoas 

do pecado e da prisão que ele representava. O acesso à graça somente seria possível por meio 

da fé (sola fide) em Jesus Cristo e sua obra salvadora. Como são as Escrituras que anunciam a 

Cristo e a sua graça, elas seriam centrais no fazer teológico e na vivência cristã (sola 

scriptura)88. Outro ponto importante defendido no conjunto da teologia da Reforma, e 

relacionado aos anteriores, é o sacerdócio universal de todas as pessoas crentes. Todos: 

clérigos e pessoas simples possuíam, indistintamente, livre acesso a Deus e ao entendimento 

das Escrituras. Tais pontos teológicos fundamentaram a ortodoxia protestante e foram 

revitalizados nos movimentos protestantes subseqüentes. 

A Reforma Protestante teve sua principal representação na Alemanha. Sob a 

liderança do monge agostiniano Martinho Lutero, espalhou-se por vários países da Europa. 

Para Lutero, a teologia deveria se ocupar unicamente da relação e da distinção entre o ser 

humano e Deus. Este como justificador e salvador, e aquele como culpado e perdido que 

necessita de Deus. Para isto a tarefa teológica exigiria, conseqüentemente, tanto o 

conhecimento tanto de Deus quanto do ser humano. Tal compreensão revela um Deus que se 

relaciona com o ser humano e o acolhe quando é recorrido pela fé. Revela também que a vida 

humana somente encontra sentido em Deus e na relação com Ele.  Walter Altmann esclarece 

que para Lutero a relação com Deus não é somente via ser humano-Deus, mas Deus também 

se relaciona com os seres humanos, por causa do seu amor pela humanidade, e é este o Deus 

que se pode conhecer através da revelação: 

[...] o próprio Deus se relaciona com o ser humano. Segundo Lutero, Deus 
tem para o ser humano uma dupla característica. De um lado, temos o Deus 
poderoso, majestático, do qual a rigor pouco sabemos e que é uma ameaça 
para o ser humano. De outra parte, há o Deus revelado que se definiu na 
fraqueza de Cristo, de modo que por sua graça chora, lamenta e geme com o 

                                                 
87 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Protestantes, Pentecostais e Ecumênicos. São Paulo: UMESP, 1997. p. 56.
88 Há outros elementos teológicos próprios das origens do  protestantismo, relacionados a esses que são tidos 
como os pontos principais por eles defendidos e comuns em todos os segmentos do movimento. 



47

ser humano, especificamente com os pecadores e impotentes com os 
pobres e marginalizados, acrescentaríamos nós89. 

De acordo com Lutero, a relação do ser humano com Deus é que orienta a vida no 

mundo. A vida deve ser vivida coram Deo  se viver diante de Deus está 

a verdadeira liberdade humana90. Somente é possível viver diante de Deus através de Jesus 

Cristo e sua graça quando acolhida pela fé. A obediência não espontânea a Deus e aos seus 

mandamentos, mas em vista somente do cumprimento de obrigações religiosas, não é 

libertadora, e sim geradora de sofrimento huma

fortificado para cumprir espontaneamente a vontade e o mandamento de Deus por puro amor 
91, o é possível pela fé, pois somente por ela se chega a Deus e se vive diante dele. Ao 

fazer isto, Lutero afirma que o ser humano é livre para fazer o bem e amar ao próximo, em 

Eis a liberdade cristã: a fé somente, que não nos converte em 

gente ociosa ou em pessoas que cometem o mal, mas, antes, em pessoas que não necessitam 

de obra alguma para tornarem-se agradáveis a Deus e bem- 92. 

A liberdade é a identidade da fé, ressalta Gerhard Ebeling, teólogo especialista em 

tal liberdade é a essência da 93. Diz ele que a liberdade humana possibilitada pela vida com 

Deus, e realizada na graça de Jesus Cristo, mediante a fé, tornou-se a base da teologia de 

Lutero.  

O mesmo tratamento foi dado por Lutero em relação às obras94. Elas eram válidas 

somente se fossem realizadas como fruto da liberdade, não para agradar a Deus com intenções 

de obter algum tipo de justificação, mas como fruto do amor a Ele. As boas obras deveriam 

surgir de um coração justo e não para que ele fosse justificado por elas. Em relação ao 

próximo, as obras deveriam manifestar-se na vida do cristão por uma legítima preocupação 

com o semelhante. Como advertiu Lutero elas deveriam ser intrínsecas à liberdade humana, 

inclusive para amar: 

Logo, ao realizar todas essas obras, terá sua mira posta tão somente em 
servir e ser útil aos demais, sem pensar em outra coisa do que nas 

                                                 
89 ALTMANN, Walter. Lutero e Libertação.  São Leopoldo: Sinodal. São Paulo: Ática, 1994. p. 48.  
90 Aqui mais uma vez se retoma o tema da liberdade, mas agora sob a ótica do protestantismo histórico.
91 LUTERO, Martinho. Da Liberdade Cristã. São Leopoldo: Sinodal. p. 11(apud EBELING, Gerhard. O 
Pensamento de Lutero.  São Leopoldo: Sinodal, 1988. p. 168)  Nesse caso, prefere-se recorrer ao comentário de 
Ebeling sobre a obra de Lutero para fins de enriquecimento do texto. 
92 LUTERO, Martinho. Da Liberdade Cristã. São Leopoldo: Sinodal. p. 11. 
93 EBELING, Gerhard. O Pensamento de Lutero. São Leopoldo: Sinodal, 1988. p. 168. 
94 Entende-se por obras em Lutero toda a ação humana para fins de algum tipo de justificação por Deus.
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necessidades daqueles a cujo serviço deseja colocar-se. Isso, então, se chama 
uma vida verdadeiramente cristã95. 

É devido a isto que o reformador alemão afirmava a importância do 

reconhecimento do Christus pro Me, -se gratuita e 

completamente para a salvação da humanidade. Através da sua obra Jesus proporciona a todos 

aqueles que recorrem a ele pela fé, a plena liberdade. Pela liberdade concedida gratuitamente 

por Jesus Cristo o cristão está preparado para as boas obras no mundo, em seguimento à Ele. 

João Calvino, reformador que atuou em Genebra, de acordo com Abraham 

Kuyper,  colheu em grande parte o que havia sido semeado por Lutero.  Ele recorda que é por 

esta razão que se deve considerar a teologia de Lutero para se interpretar Calvino96. 

EmCalvino a relação com Deus era negotium cum Deo,  Para ele o 

cristão possui um compromisso com Deus em todos os aspectos da vida e cotidianamente. 

Kuyper salienta que, diferentemente da teologia de Lutero que partiu do princípio 

soteriológico, de forma subjetiva e antropológica, a teologia de Calvino assumiu uma 

abordagem mais cosmológica e preocupada com a totalidade da vida. A relação com Deus 

deveria envolver todas as instâncias da vida, sejam elas de ordem religiosa, social, política ou 

econômica. A fé para abarca tudo e a tudo orienta, e a vontade de Deus se realiza tanto nos 

indivíduos como na sociedade em geral. Esta abordagem mais abrangente da fé, de certa 

forma influenciará, através do calvinismo posterior, o pensamento teológico do 

evangelicalismo  latino-americano e servirá de sementes para uma teologia integral. 

Uma das críticas que normalmente se faz à Reforma Protestante, é que ela não se 

terras distantes das européias. O empreendimento cristianizador foi realizado na América 

Latina pelo catolicismo de contra-reforma, segundo o historiador da igreja Stephen Neill: 

No mundo protestante, durante o período da Reforma, houve pouco tempo 
para pensar em missões. Até 1648 os Protestantes lutavam pela conservação 
das próprias vidas [...]. Naturalmente os reformistas tinham conhecimento do 
mundo não-cristão que os rodeava. Lutero diz muitas coisas, por vezes 
surpreendentemente amáveis, acerca dos Judeus e dos Turcos. É evidente 
que a idéia do progresso firme da pregação do Evangelho através do mundo 
não é alheia a este pensamento. Contudo, depois de indicar todas as razões 
explicativas e de citar todos os escritos possíveis dos Reformistas, tudo isso 
representa bastante pouco 97. 

                                                 
95 LUTERO, Da Liberdade Cristã, p. 40. 
96 Cf. KUYPER, Abraham. Calvinismo. São Paulo: Cultura Cristã, 2002. p. 31. 
97 NEILL, Stephen. História das Missões. São Paulo: Vida Nova, 1989. p.225. 
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A ausência evangelizadora da Reforma Protestante é atribuída, por James A. 

Scherer, a fatores como: causas externas de ordem estratégica, e causas internas de ordem 

teológica. Esta última se devia ao entendimento restrito da missão da igreja, baseado na idéia 

da missio Dei,ou seja, a missão é de Deus e ele mesmo a executará: 

Para Lutero, a missão é sempre de forma preeminente obra do Deus triúno  
missio Dei - e seu alvo e resultado são a vinda do reino de Deus. Lutero vê a 
Igreja, juntamente com a palavra de Deus e todo crente batizado, como 
instrumentos divinos cruciais para a missão. Entretanto, em nenhum lugar o 
reformador faz da Igreja o ponto de partida ou o alvo da missão, como a 
missiologia do século XIX tendia a fazer. É sempre a missão do próprio 
Deus que domina o pensamento de Lutero, e a vinda do reino de Deus 
representa sua culminação final98.   

O luteranismo restringiu ainda mais a tarefa missionária da Igreja. Scherer ressalta 

que o protestantismo ortodoxo posterior à Reforma apresentou uma postura anti-missionária 

baseada na teologia da Missio Dei, que o impediu de empreender ações evangelizadoras entre 

outros povos: 

Embora mantivesse a visão de Lutero a respeito da missão como obra do 
próprio Deus, eles isolaram cuidadosamente o horizonte escatológico 
presente na concepção do reformador, segundo a qual a proclamação do 
evangelho continuaria até os confins da terra e até o último dia. Foram bem 
sucedidos em domesticar a missio Dei dentro das fronteiras eclesiásticas da 
cristandade99. 

À luz do conceito de missão latino-americano, que concebe a libertação integral, a 

Reforma Protestante foi um movimento caracteristicamente missionário. Ela não somente 

construiu as bases para uma nova compreensão da missão da igreja, como foi nela que a 

missão apresentou sua face amplamente libertadora. A defesa da liberdade humana pela via 

teológica, baseada na graça do Senhor Jesus Cristo, por meio da fé, tanto para a vivência da 

vocação cristã diante de Deus, como no mundo, foi uma ação integralmente missionária. 

David Bosch destacou a importância dessa conquista para a valorização do ser humano como 

A ênfase na dimensão subjetiva da salvação podia fomentar a idéia do 

valor do indivíduo  um avanço importantíssimo em relação à Idade Média, em que amiúde se 
100. 

Tratava-se de uma nova antropologia, mediada certamente pelos movimentos 

culturais da época do humanismo e do renascimento. Ela re-valorizava o ser humano, 

teologicamente. A implicação negativa foi a individualização da fé em detrimento da 

                                                 
98 SCHERER, James. Evangelho, Igreja e Reino. São Leopoldo: Sinodal, 1991.  p. 44. 
99 Ibidem, p. 55. 
100 BOSCH, David. Missão Transformadora, p. 297. 



50

experiência coletiva e comunitária. Bosch afirma que, no entanto, esta seria uma das 

principais marcas do protestantismo nos tempos modernos101.  

O historiador da igreja Justo Gonzalez acrescenta que o individualismo moderno, 

por sua vez, não pode ser atribuído a Lutero. Para ele, o amor de Lutero pela Igreja, como 

lugar de comunhão dos crentes, o impedia de ser um verdadeiro individualista nos moldes do 

renascentismo italiano102. Quanto à teologia do sacerdócio universal dos crentes, muitas vezes 

interpretada como defesa da individualidade da fé, não diz respeito a uma relação 

individualista com Deus, mas deve ser compreendida no âmbito da igreja, pois é lá que se 

cumpre o papel sacerdotal observa Gonzalez: 

Certamente há uma comunicação direta com o Criador. Porém há também 
uma responsabilidade orgânica. O ser sacerdote não quer dizer que o 
sejamos somente para nós mesmos, mas que o somos também para os 
demais, e os outros o são para nós 103. 

É certo que a Reforma Protestante surgiu na esteira dos movimentos culturais da 

sua época. Eles se caracterizaram por uma nova compreensão do indivíduo e de liberdade de 

pensamento o que afetou diretamente a Reforma. Muito mais importante é analisar as 

implicações disso e sua relevância para a nova compreensão da fé, como o faz Justo 

Gonzalez. Ela recupera a relação individual com Deus e diante Dele, mas dentro da 

experiência coletiva e para a diaconia.  

A Reforma Protestante não foi um movimento estanque, e que se esgotou em sua 

época. Ela foi um movimento radical e fundante de uma nova maneira de pensar a fé. Trouxe 

em seu arcabouço uma nova compreensão da igreja, na perspectiva da liberdade cristã. Em 

relação de continuidade com a Reforma, surgiram vários outros movimentos que 

proporcionaram sua atualização, ao revitalizarem os princípios teológicos por ela 

estabelecidos à luz de contextos históricos específicos. Para Latourette o surgimento desses 

movimentos marcou a expansão do protestantismo, que teve como fator contributivo a 

flexibilidade teológica e organizacional: 

Ele provava ser extremamente flexível sem abrir mão de crenças básicas 
sobre Deus e sobre o propósito, a natureza e o significado de sua revelação 

                                                 
101 Ibidem, p. 296. 
102 Cf. GONZALEZ, Justo. A Era dos Reformadores, São Paulo:Vida Nova, 1983. História Ilustrada do 
Cristianismo.  v. 6, p. 70. 
103 Ibidem. 
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em Cristo que a maioria dos cristãos formulara nos primeiros cinco séculos 
da história cristã104. 

 Foi através dos movimentos subseqüentes à Reforma, que a igreja reformada 

tornou-se de fato Ecclesia reformata et semper reformanda est, Igreja reformada sempre se 

. Eles cumpriram o papel não somente de desenvolver o protestantismo, mas de 

manter sua vitalidade e  atualidade. 

2.2.2  A Reforma Anabatista 

A Reforma Anabatista foi o segmento mais radical da Reforma Protestante, e sua 

influência perdura até os dias atuais em algumas vertentes do evangelicalismo. Os anabatistas 

defendiam que a igreja deveria manter-se institucionalmente separada do estado, e a sociedade 

deveria ser transformada pela via da fé. Seus ideais sócio-revolucionários e a crença de que a 

igreja deveria se organizar de modo autônomo em relação ao estado pareceram extremamente 

subversivos para época, mesmo para os próprios protestantes.  

O nome anabatista foi atribuído à eles devido à pratica do re-batismo. Eles 

se ter nascido em uma sociedade auto-denominada cristã, na cristandade. Estes são os 

gérmens da ênfase na experiência da fé e na conversão, dos movimentos protestantes 

posteriores. Para Justo Gonzalez o nome de re-batizadores não era completamente adequado, 

-se de novo, mas sim que o primeiro batismo 

não era válido e que  assim o que se recebia depois de confessar a fé era o primeiro e único 
105. Criam que era preciso se ter consciência da fé para a sujeição ao batismo.

Tanto Martin Dreher como Justo González concordam que eles pregavam sobre o 

ideal da vida comunitária. Os pobres, ricos e sábios deveriam possuir os mesmos direitos em 

uma sociedade igualitária e livre,  sob a orientação da fé. A realização de tais ideais sociais foi 

possível somente quando os anabatistas106 conseguiram viver em sua época em comunidades 

separadas, nas quais desenvolveram um estilo de vida em comum e orientado pela 

                                                 
104 LATOURETTE, Kenneth Scott (Trad. Heber Campos). Uma História do Cristianismo. São Paulo:Hagnos, 
2006.  v. 2,   p. 1131. 
105 Cf. GONZALEZ, A Era dos Reformadores, p. 99. 
106 Os batistas atuais, denominação protestante a que pertencia Orlando Costas, têm sua origem associada muitas 
vezes a este movimento radical. Sobre esse assunto ver HEWITT, Martin D. Raízes da Tradição Batista. São 
Leopoldo: IEPG/EST, 1993. p. 10. Em sua pesquisa sobre a tradição Batista, Hewitt afirma que de fato os 
primeiros grupos batistas sofreram influências do anabatismo. No entanto ele alega que a origem dos Batistas 
não é tão precisa e também está relacionada aos grupos separatistas ingleses do séc.17, sob a liderança de John 
Smyth, clérigo anglicano que fugiu para a Holanda e lá foi influenciado pelas idéias anabatistas sobre o batismo.
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compreensão da fé cristã que defendiam. Isto causou incomodo a protestantes e católicos. Os 

anabatistas  passaram a ser vistos como hereges e foram perseguidos e martirizados;. 

 Percebe-se a influência da radicalidade anabatista nos movimentos protestantes 

subseqüentes, tanto no que diz respeito à autonomia da igreja em relação ao estado e a 

necessidade de uma nova organização da sociedade, quanto à importância da consciência da 

fé e a da prática do re-batismo. Esses elementos estão presentes em vários grupos 

denominacionais protestantes contemporâneos, principalmente naqueles de tradição Batista, 

do qual Orlando Costas fazia parte. 

2.3 Os movimentos de revitalização da Reforma Protestante 

2.3.1 O pietismo 

O Pietismo foi um dos mais impactantes movimentos posteriores à Reforma 

Protestante. Nasceu dentro do protestantismo alemão, no final do séc. XVII. Foi considerado 

como uma segunda reforma, devido à influência que exerceu no protestantismo subseqüente, 

nos aspectos da piedade cristã e da prática missionária. O nome Pietista se deveu à intenção 

de retorno a uma espiritualidade mais simples, em reação à frieza do ortodoxismo luterano, 

característico do período pós-reforma. Os pietistas alegavam que o luteranismo havia se 

distanciado das preocupações originais  da Reforma, no que tratava da vivência espontânea e 

devota da fé. Stephen Neill descreve o cenário do protestantismo nos anos que sucederam à 

Reforma Protestante, que foi alvo da crítica dos pietistas: 

[...] para dilucidarem suas divergências teológicas, os Protestantes, em toda a 
parte, desgastaram as suas forças, com um zelo honesto mas cego, em 

Luteranos contra Reformistas, Calvinistas contra Arminianos, Anglicanos 
contra Puritanos e Independentes107. 

-

Luter

Para Mendonça os movimentos de piedade protestantes são comparados ao monasticismo 

católico, pois são semelhantes nas ênfases sobre a individualização da fé, ascese e espírito de 

                                                 
107 NEILL, Stephen. História das Missões, p. 226. 
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108. David Bosch percebe de igual modo o 

movimento pietista: 

No pietismo, a fé formalmente correta, fria e cerebral da ortodoxia deu lugar 
a uma união cálida e devota com Cristo. Conceitos como arrependimento, 
conversão, renascimento e santificação receberam significados novos. Uma 
vida disciplinada, e não a doutrina correta, a experiência subjetiva do 
indivíduo, e não a autoridade eclesiástica, a prática, e não a teoria  essas 
eram as marcas distintivas do novo movimento109. 

O pietismo rompeu com a restrição hermenêutica do ortodoxismo protestante 

oficial, que enfatizava a doutrina em detrimento do livre estudo da Bíblia. Ele revitalizou o 

princípio protestante da liberdade de interpretação das Escrituras, mas agora no contexto de 

início do Iluminismo. Gouvêa de Mendonça associa esta característica à influência deste 

movimento cultural e sua liberdade intelectual em relação aos dogmas e doutrinas 

estabelecidas110. Foram os pietistas que, alicerçados em sua liberdade hermenêutica, mais 

rapidamente se abriram à leitura investigativa e crítica da Bíblia à luz dos novos métodos 

científicos.  

James Scherer considera que embora a liberdade pietista apresentasse aspectos 

positivos, deve-se considerar as implicações negativas dela. Para ele as idéias pietistas 

remetiam para uma excessiva valorização da participação humana na missão, o que 

comprometia a compreensão da missio Dei  missão de Deus, da qual os seres humanos são 

111. Tanto quanto a ênfase 

excessiva na missio Dei conduziu historicamente à estagnação missionária, a ênfase na 

participação humana na missão pode levar ao equivoco da suficiência  humana na tarefa 

missionária, o que certamente a esvaziará de sentido e conteúdo. 

Na teologia, os pietistas preocuparam-se com a centralidade de Jesus Cristo em 

todas as questões relacionadas à fé. A  experiência da fé para eles era experiência com Cristo 

e sua obra salvadora, que conduzia para uma vida de dedicação piedosa a Deus e aos outros. 

Conhecer a Cristo era experimentá-lo na vida e defrontar-se constantemente com seu 

sacrifício e o perdão gracioso que ele concede. Mendonça define a fé pietista, como uma fé 

cristológica: 

                                                 
108 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir.  São Paulo: ASTE, 1995. p. 71. 
109 Ibidem, p. 309. 
110 Ibidem, p. 73.  
111 SCHERER, Evangelho, Igreja e Reino, p. 57. 
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sua presença. A experiência com Cristo santifica um sentimento vivido de 
seu sofrimento substitutivo, que ao mesmo tempo mostra ao fiel a extensão 
de seus próprios pecados diante da justiça divina, justiça que se transforma 
em amor e perdão na cruz. O cultivo da presença do Cristo sofredor mantém 
viva a premência do pecado assim como a certeza do amor e do perdão112. 

Os elementos teológicos defendidos pelo  pietismo em relação à fé e a vivência 

cristã foram fundamentais para o esforço missionário gerado dentro dele. Significavam 

também um rompimento ainda mais radical com a idéia de cristandade. Todos, 

indistintamente, deveriam experimentar a Cristo, o seu perdão e a sua graça; mediante os 

quais se tornariam cristãos - seguidores de Cristo. Tal compreensão se tornou força de 

propulsão para a obra evangelístico-missionária protestante entre os povos não cristãos, 

empreendida principalmente pela comunidade moraviana. O evangelicalismo herdou o gene 

teológico-missionário do pietismo que se tornou determinante na sua configuração. O 

evangelicalismo latino-americano conservou tanto vários elementos teológicos pietistas, que 

missão integral. 

A vida cristã piedosa, a volta à espiritualidade e, ao mesmo tempo, à liberdade em 

relação às Escrituras e ao diálogo com a modernidade são elementos descritivos do pietismo, 

como marcaram distintivamente a influência do movimento no evangelicalismo latino-

americano. 

Dentro da Reforma pietista destacou-se a igreja moraviana no século XVIII. Eram 

grupos protestantes peregrinos, procedentes da região da Morávia, e que foram acolhidos na 

fazenda do conde Nicolaus Von Zinzendorf. Stephen Neil alega que os moravianos 

da devoção pelo Redentor 
113. O 

moravianismo marcou a atividade missionária protestante com uma forte dedicação à 

evangelização dos povos. Ele acrescentou ao modelo pietista da ênfase na experiência de fé, o 

desprendimento sacrificioso na tarefa missionária transcultural e atuaram como dedicados 

evangelistas e missionários em outras culturas segundo Stephen Neil:  

Os moravianos tenderam a partir para os pontos mais remotos, desfavoráveis  
e abandonados da Terra. Muitos  destes missionários foram  pessoas bastante  

                                                 
112 MENDONÇA, O Celeste Porvir, p. 74. 
113 NEIL, História das Missões, p. 242. 
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simples, camponeses e artesãos. O seu objetivo tem sido viver o Evangelho e 
mostra-lo àqueles que nunca ouviram falar dele114. 

O Prof. Antonio Gouvêa de Mendonça115 e o missólogo luterano Valdir 

Steuernagel concordam que a história dos irmãos morávios remonta ao pré-reformador João 

Huss e aos seus seguidores, os hussitas da Boêmia.  No movimento de reforma, os hussitas 

constituíram sua própria igreja, à parte da Igreja Luterana: 

Os morávios [...] vinham de uma longa tradição de perseguição e sofrimento 
em função da sua fé. Fazendo parte de uma tradição de reforma antes da 
Reforma, sua história era associada à do mártir John Huss (cerca de 1369-
1415). De perseguição em perseguição, membros deste grupo de refugiados 
só vieram descansar quando criaram a sua própria comunidade, chamada 

116. 

Os moravianos eram pobres. Por isso desenvolveram um modelo de missão não 

somente para os pobres, mas a partir da pobreza117. Daqueles que dependeram dos favores do 

fazendeiro Nicolaus von Zinzendorf para terem onde se estabelecer, e de trabalhos manuais 

para obterem o sustento, tanto para eles como para o trabalho missionário. A atividade 

missionária-social realizada por eles, caracterizava-se pela prática solidária na evangelização, 

um procedimento naturalmente encarnacional  e pela novidade do fervor religioso 

característico do movimento.  

2.3.2 O Puritanismo 

O puritanismo, tanto quanto o pietismo, foi um movimento de reforma, neste caso, 

da reforma inglesa. Teve início no séc. XVII dentro da igreja anglicana, mais precisamente do 

calvinismo ortodoxo. Defendia a necessidade de retorno às práticas do Novo Testamento, para 

uma vivência c

Confissão de Fé de Westminster118 o pacto é o meio pelo qual Deus se expressa junto aos 

seres humanos e os leva a um compromisso com ele. O primeiro pacto segundo o documento, 

foi com Adão, chamado por eles de pacto de obras, que exigia do ser humano a obediência. 

Como o ser humano não correspondeu a esse pacto, Deus fez com a humanidade um segundo 

pacto, chamado pacto da graça, no qual a salvação é oferecida livremente por meio da graça 

                                                 
114 Ibidem, p. 243. 
115 MENDONÇA, O Celeste Porvir, p. 74. 
116 STEUERNAGEL, Valdir. Obediência Missionária e Prática Histórica. São Paulo: ABU, 1993. p. 99.
117 Ver STEUERNAGEL, ibidem. Nesta obra o missiólogo descreve com muita propriedade a obra missionária 
moraviana, com ênfase nos aspectos da pobreza e abnegação característicos do movimento. 
118 A Confissão de Fé de Westminster. 4. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 1999. Documento que relata o conjunto 
de afirmações de fé adotadas e promulgadas pela Igreja Anglicana da Inglaterra, como resultado da Assembléia 
de Teólogos Sábios e Eruditos, realizada em 1643 na Abadia de Westminster, Londres.  
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de Jesus Cristo. A participação neste segundo pacto é possibilitada pela fé, mas é 

-los a crer119.  De acordo 

sustentava que Deus tinha feito promessas ao 

homem, mas que fossem condicionadas à obediência do homem às suas leis. As leis de Deus, 
120. 

 Os puritanos exigiam um alto padrão de moralidade dos cristãos e da sociedade 

em geral. Esta era a marca mais distintiva do movimento. Outro elemento próprio deles foi a 

ênfase na renovação da liturgia. Justo Gonzalez aponta que eles não aceitavam o uso da cruz 

no culto, de certos tipos de roupas dos sacerdotes, do serviço da ceia em altares ou de 

q
121. O teólogo anglicano Carlos Eduardo Calvani ressalta que o 

puritanismo foi a versão radical do protestantismo inglês: 

Pode-se dizer que o Puritanismo foi o primeiro movimento de contestação 
realmente expressivo dentro do protestantismo, depois que esse já estava 
estabilizado. Seu nascedouro está ligado à reforma da Igreja da Inglaterra, 
iniciada por Henrique VIII e considerada por muitos não suficientemente 
radical, como as lideradas por Lutero, Calvino, Zwínglio e Knox, uma vez 
que a Igreja Anglicana manteve não somente a doutrina da sucessão 
apostólica, como também diversos elementos litúrgicos do catolicismo122. 

Gouvêa de Mendonça esclarece que  tal contestação realizada por eles se deveu ao 

fato de que um contingente anglicano de fugitivos da perseguição desencadeada pela Rainha 

Maria, entrou em contato com movimentos protestantes mais radicais do que o ocorrido na 

Inglaterra.123.  Alguns outros elementos também foram característicos do movimento em sua 

versão nas treze colônias: 

A disciplina rígida [...] de espiritualidade profunda, zelosa e severa, 

acrescenta que  afirmav
124. 

As marcas estabelecidas pelos puritanos foram muito mais do que algumas 

impressões no pensamento teológico protestante. Elas foram geradoras de um espírito 

                                                 
119A Confissão de Fé de Westminster, op.cit., p. 42.  
120 LATOURETTE, Uma História do Cristianismo Uma História do Cristianismo, p. 1102. 
121 GONZALEZ, Justo. A Era dos Dogmas e das Dúvidas. São Paulo: Vida Nova, 1988. p. 53. Uma História 
Ilustrada do Cristianismo, v. 8. 
122 CALVANI, Carlos Eduardo B. O Movimento Evangelical: Considerações Históricas e Teológicas. São 
Paulo: UMESP, 1993. p. 16. Dissertação de Mestrado. Trabalho não publicado. 
123 Cf. MENDONÇA, O Celeste Provir,  p. 40. 
124 Ibidem, p. 52 e 53. -  Gouvêa refere-se ao puritanismo em relação à forma da sua presença na América do 
Norte, como movimento religioso de base no surgimento da nação americana. 
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caracteristicamente legalista de vivência moral da fé, que serviu de alicerces para a construção 

da nação norte-americana e configuração do seu protestantismo de base.  

Foi este protestantismo puritano-pietista que, renovado na experiência dos 

avivamentos, gerou o esforço missionário nos séculos XIX e XX para a América Latina e 

outros povos do terceiro mundo 

2.3.3 Os Avivamentos e o Evangelicalismo 

De todos os movimentos que nasceram dentro do protestantismo, os avivamentos 

foram os mais significativos para o surgimento e desenvolvimento do evangelicalismo, 

especialmente o latino-americano. De acordo com Latourette o surgimento dos chamados 

ocorrido no século XVIII dentro da Igreja da Inglaterra: 

Na Igreja da Inglaterra, o reavivamento fortaleceu o elemento protestante 
que estivera ali desde a Reforma. Aqueles que eram comprometidos com ele 
ficaram conhecidos como evangélicos. Em geral, eles eram calvinistas em 
sua teologia. Eles enfatizavam a conversão, a moral estrita, uma vida de 
serviço ativo a outros, e simplicidade na adoração125. 

Ele alega que além dos reavivamentos metodista e nas treze colônias, aconteceram 

vários outros nas Ilhas Britânicas, como entre os presbiterianos da Escócia, entre batistas e 

congregacionais na Inglaterra, e também no país de Gales e Irlanda126. Mas, o avivamento 

metodista foi o que obteve maior repercussão, ao lado dos avivamentos norte-americanos. 

O metodismo incorporou os principais elementos dos dois movimentos anteriores, 

puritanismo e pietismo-moraviano, na experiência da revitalização religiosa. Este avivamento 

aconteceu no século XVIII e foi um fenômeno religioso moderno, que teve como líderes 

proeminentes os irmãos João e Carlos Wesley. Eles inauguraram a forma moderna de 

com Wilton M. Nelson: 

Pregaram para as massas com fervor intenso sobre os temas do pecado e suas 
conseqüências, a obra expiatória de Cristo, a necessidade do arrependimento 
e a confiança em Cristo, e que esta fé deve ser uma experiência pessoal do 
coração e não uma mera aceitação do credo ortodoxo127. 

                                                 
125 LATOURETTE, Uma História do Cristianismo, p. 1994. 
126 Cf. Ibidem, p. 1393. 
127 NELSON, Wilton M. Panorama Historico de la Evangelización. In: COSTAS, Orlando E. Hacia una 
Teología de la Evangelización. Buenos Aires: La Aurora, 1973. p. 166.  
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Além da ênfase na experiência individual da fé para o arrependimento e a 

conversão, possuíam como traços mais significativos a necessidade da disciplina religiosa, 

experiência carismática, envolvimento dos cristãos na sociedade e de pregadores leigos na 

tarefa missionária e pastoral. O modelo missionário por eles praticado visava tanto à 

conversão pessoal como ao envolvimento efetivo na transformação da sociedade 

diabolicamente falsa a comum objeção: os pobres são pobres somente porque são 
128. Os wesleyanos, além de várias outras ações visando à melhoria das 

condições sociais da época, conseguiram reduzir a jornada de trabalho de 12 para 10 horas, 

criaram agências de empregos e os primeiros sindicatos de trabalhadores, organizaram 

cooperativas, propuseram a reforma agrária, fundaram clínicas médicas e combateram 

duramente a escravidão129.   

Os avivamentos não se limitaram à Grã-Bretanha, mas sucederam também na 

América do Norte e com características semelhantes. Nas treze colônias eles se deram na 

forma de 

configuração do evangelicalismo. O primeiro dos avivamentos norte-americanos, chamados 

grupos presbiterianos. Em seguida, envolveram também grupos congregacionais sob a 

influência de Jonathan Edwards. Em seus sermões ele enfatizava a necessidade do 

arrependimento dos pecados e da conversão, mediante a experiência com o perdão de Deus130. 

A influência pietista se fez presente novamente sob a novidade dos avivamentos. Justo 

Gonzalez salientou que, aliado a Jorge Whitefield, Jonathan Edwards protagonizou um 

(anglican 131.  

Foram principalmente representantes dessas denominações protestantes que se tornaram os 

grandes responsáveis por espalhar o avivamento pelas treze colônias132. Além da expansão 

das igrejas, a este primeiro avivamento Gonzalez relaciona o surgimento de sociedades 

                                                 
128 Ibidem, p. 166. 
129 Ibidem, p. 166. 
130 Cf. GONZALEZ, A Era dos Dogmas e das Dúvidas. p. 209. - Gonzalez esclarece que tal experiência de 
arrependimento e perdão deveria ser fundamental ao cristão protestante, ou seja, uma experiência única e que 
estabeleceria as bases sobe a qual ele viveria a fé. 
131 Ibidem, p. 208. 
132 LATOURETTE, Uma História do Cristianismo, p. 1302. 
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missionárias, organizações sociais e sociedades femininas que resultaram no início do 

feminismo norte-americano. 

O segundo avivamento ocorreu no final do século XVIII. Destacou-se por um 

envolvimento mais intenso com a fé e com a obra missionária  para outros povos. Predominou 

em ambientes acadêmicos (com destaque para a Universidade de Yale) e conduziu centenas 

de estudantes à dedicação da vida às missões principalmente rumo ao que posteriormente foi 

denominado de terceiro mundo. Foi neste período que se desenvolveu o chamado 

Protestantismo de Missão. Através dele foram implantadas várias representações das 

denominações históricas existentes na América do Norte e Europa, nas regiões da América 

Latina, África, Ásia e Caribe.  

Os avivamentos norte-americanos não somente geraram o esforço missionário 

para outros povos, como favoreceram o crescimento das igrejas protestantes envolvidas com 

ele, especialmente das igrejas batistas e metodistas. A ênfase no arrependimento e conversão, 

acompanhados de um novo batismo, contribuíram para este fenômeno. Vivenciar a fé de 

maneira tão participativa, mediante decisão pessoal pelo evangelho, de tal modo que se 

decidir por um novo batismo, era uma forma de liberdade que atraía a muitos. Acrescenta-se a 

isto a abertura para o trabalho leigo praticado pelas duas denominações, principalmente o 

metodismo, que se revelou como uma grande força evangelizadora. Além dos leigos serem 

em maior número possuíam como força motivadora poder participar da missão da igreja. Os 

Latourette explica como no evangelicalismo nascente na América do Norte se fundiram 

elementos da Reforma Protestante e do Pietismo: 

Calvino sustentou que as evidências que um indivíduo estava entre os eleitos 
era a adesão à doutrina correta, uma vida digna, e uma fiel participação nos 
sacramentos. Na Nova Inglaterra, sustentava-se que as evidências eram a 
adesão à doutrina correta, uma vida digna, e uma experiência de salvação133.   

Este último aspecto revelou-se como novidade no protestantismo norte-americano 

e não singificava uma simples alteração confessional. A afirmação na experiência da salvação 

ressaltava a individualidade e a subjetividade da experiência da fé e a participação humana, 

ainda que responsiva, na salvação. Tratava-se de elementos claros da fé pietista, que agora se 

fundiam à rígida ortodoxia calvinista, dando-lhe uma textura teológica mais flexível e  

contribuindo para moldar uma nova maneira de ser protestante.  

                                                 
133 Ibidem, p. 1299. 
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Latourette acrescenta que além da substituição da fidelidade aos sacramentos, pela 

ênfase na experiência da salvação do pietismo, um outro aspecto dos avivamentos foi a 

preocupação em torno da educação e a criação de colégios e universidades visando ao 

desenvolvimento social aliado aos projetos missionários. A educação como meio de 

desenvolvimento social, através da criação de escolas e universidades foi um esforço 

característico de vários projetos missionários na América Latina. Pierre Bastian enfatiza esse 

 em sua 
134. São evidências disto as escolas associadas aos templos, à 

organização das escolas dominicais e à criação de colégios e universidades confessionais. 

O protestantismo diferenciado que surgiu nas treze colônias evidenciou-se pela 

ausência de igrejas do estado e a presença de diversas denominações, dando origem ao 

denominacionalismo135. Foi um fenômeno eclesiologicamente muito significativo. Para Justo 

Gonzalez o denominacionalismo revela uma nova maneira de compreender a igreja. Ele 

136. A Igreja era, de fato, conforme orientação da própria 

reforma, uma entidade invisível acima das organizações denominacionais e institucionais, 

composta por todos os cristãos verdadeiros. As denominações eram instituições humanas para 

fins de vivência comunitária da fé cristã protestante no mundo, em sua organização social. A 

possibilidade da existência denominacional deu origem nos Estados Unidos a um ambiente de 

pluralidade religiosa, com predominância cristã, mas contando com outras representações 

religiosas, desde a fundação da nação.  

Outro elemento vinculado ao denominacionalismo foi o voluntarismo Tratava-se 

da prática do sustento das igrejas através de contribuições voluntárias, não mais com os 

recursos do estado, como era de costume nas igrejas estatais. A Igreja separada do estado 

necessitava, no entanto, manter-se. Para isto, ela passou a contar com a contribuição direta 

dos seus membros. Com todas estas novidades não houve um abandono das raízes européias 

do protestantismo, como afirma 

                                                 
134 BASTIAN, Pierre. Historia del Protestantismo en América Latina. México: Casa Unida de Publicaciones, 
1990.  p. 102. 
135 Fenômeno religioso protestante que se refere aos nomes que se dão aos grupos afins teológica e 
organizacionalmente. Mas, todos os grupos compõem o que chamam de igreja invisível, considerada como a 
igreja a verdadeira. 
136 GONZALEZ, A Era dos Dogmas e das Dúvidas, p. 22. 
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137. Configurou-se, 

assim, um protestantismo renovado à luz da novidade da situação histórica norte-americana.

O protestantismo contextualizado norte-americano não assumiu para si somente o 

impulso fervoroso do avivamento e do esforço abnegado dos voluntários na obra missionária. 

Ele não somente foi influenciado como contribuiu para o surgimento do espírito do chamado 
138. O messianismo do Destino manifesto energizou a empresa 

missionária protestante no Terceiro Mundo. Muitos missionários tornaram-se verdadeiros 

representantes do expansionismo norte-americano. Várias escolas foram criadas, bem como 

universidades e projetos sociais conjuntamente ao trabalho de implantação de igrejas. A idéia 

era de que juntamente com o evangelho e as denominações se levasse aos países não 

desenvolvidos o progresso experimentado pelo povo norte-americano. 

A implantação do protestantismo-evangélico na América Latina está relacionada 

diretamente ao trabalho missionário norte-americano, bem como aos projetos políticos liberais 

desta nação em relação aos povos mais pobres. Mas, não se atendo a este último aspecto, 

sempre avaliado de forma crítica nos estudos históricos sobre o protestantismo na América 

Latina, não se pode negar a importância do esforço religioso que compôs o protestantismo de 

missão e sua contribuição principalmente para a abertura religiosa e do movimento 

ecumênico. 

2.4 O Evangelicalismo 

significado histórico. Não é o caso das origens históricas do movimento no pietismo e nos 

avivamentos da Grã-Bretanha e da América do Norte. Bonino destaca entre os principais 

pontos da fé evangélica a confiança irrestrita na Bíblia, a pregação da salvação, o perdão dos 

pecados por Jesus Cristo através da sua obra salvadora e a necessidade da conversão ao 

evangelho. Ele esclarece: 

Todos podemos reconhecer nesse resumo a teologia do pietismo e do Grande 
Despertar (ou avivamento) do séc. 18 que associamos aos nomes de Wesley 
e Whitefield na Grã-Bretanha e de Jonathan Edwards nos Estados Unidos e 

                                                 
137 LATOURETTE, Uma História do Cristianismo, p. 1305. 
138 Ideologia de base do expansionismo norte-americano, que serviu à anexação do Texas e a empreendimentos 
colonialistas norte-americano. Pressupunha a superioridade norte-americana e sua vocação divina para comandar 
o mundo e guia-lo rumo ao progresso.  
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que permeia a maior parte do protestantismo anglo-saxão e seguramente a 
totalidade do seu etos missionário139. 

Para Bonino esta é, de fato, a origem histórica da prática e da teologia missionária 

desenvolvida na Amé

evangelicalismo latino-americano, e, de certa forma, da teologia da missão integral por ele 

desenvolvida. A tradição evangélica, por conseguinte, foi submetida à situação sócio-cultural 

latino- -

permitir moldar em função dele, a fim de que se lhe tornasse relevante. 

Gouvêa de Mendonça demonstra concordar com Bonino ao afirmar as origens do 

evangelicalismo no movimento metodista: 

que surgiu na Igreja da Inglaterra, em fins do século XVIII, e cujos efeitos se 
prolongam até os dias de hoje (João Newton, Toplady, Wilberforce etc)140. 

David Bosch, como Latourette, descreve o evangelicalismo como uma espécie de 

reforma interna na Igreja Anglicana, ocorrida no período de 1787 a 1825 e que não se 

desvinculou dela. Conforme ele, o reavivamento evangélico diferia-se do metodismo, mas foi 

influenciado por ele. 

O missiólogo Carlos Caldas também localiza as controversas origens do 

evangelicalismo na Europa. Para ele o movimento surgiu em segmentos internos do 

anglicanismo, que articularam a renovação da fé inspirados nos evangelhos. Ainda acrescenta 

que a utilização do termo evangélico antecede à própria Reforma Protestante, mas em 

Martinho Lutero foi associado à causa reformada. Para Caldas a melhor localização é feita 

pelo Bispo anglicano evangelical Robinson Cavalcanti: 

O evangelicalismo tem origem na Grã-Bretanha e não nos Estados Unidos da 
América; 2) o evangelicalismo tem origem no anglicanismo e não nas igrejas 
livres; 3) o evangelicalismo original tinha forte consciência social e política; 
4) por sua base em universidades como Cambridge e Oxford, o 
evangelicalismo sempre foi compatível com a excelência acadêmica [...]; 8) 
o fundamentalismo (fraco na grã-Bretanha e forte nos Estados Unidos) 
surgiu 100 anos depois. Como expressão localizada e extremada do 
evangelicalismo, e não o evangelicalismo como expressão moderada do 
fundamentalismo (1998, p. 49)141. 

                                                 
139 BONINO, José Miguez. Rostos do Protestantismo Latino-Americano. São Leopoldo: Sinodal, 2003. p. 30. 
140 MENDONÇA, Protestantes,Pentecostais & Ecumênicos, p. 60. 
141 CALDAS, Carlos. Orlando Costas. São Paulo: Vida, 2007. p. 76. 
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Há um uso diversificado e, por vezes, equivocado do termo evangélico. No Brasil, 

por exemplo, ser evangélico é ser protestante, como se fossem termos sinônimos, sem se 

considerar os aspectos históricos envolvidos na sua utilização. Há, no entanto, um consenso 

nas características teológicas do evangelicalismo histórico. Elas se referem àqueles que 

afirmam a autoridade da Bíblia e sua primazia no fazer teológico. Concebem, além dos pontos 

já destacados por Bonino, a condição pecaminanosa do ser humano, a salvação providenciada 

por Jesus Cristo por meio da sua obra salvífica, a necessidade do arrependimento e conversão 

e a consequente necessidade da evangelização como responsabilidade de todo cristão. 

O evangelicalismo histórico-anglicano, conforme apontado por Latourette, Bosch 

e Caldas, traz consigo os elementos fundamentais da Reforma Protestante em sua vertente 

calvinista, neste caso, sob nova vitalidade no conjunto dos avivamentos religiosos. Mas, o 

evangelicalismo que chegou ao Terceiro Mundo, inclusive à América Latina não foi 

exatamente aquele puramente anglicano, senão uma nova forma influenciada pelos 

avivamentos religiosos, tanto na Inglaterra como na América do Norte e pelo 

denominacionalismo.         

A forma de protestantismo que se desenvolveu na América Latina, de acordo com 

Samuel Escobar, é caracteristicamente evangélico, em seu sentido histórico e de conteúdo 

teológico: 

A maior parte dos missionários que vieram à América Latina pertenciam a 
um setor do protestantismo europeu ou norte-americano que em inglês se 

142. 

Na América Latina, estes e outros elementos do evangelicalismo se fundiram à 

experiência sócio-histórica e cultural latino-americana. Desta fusão surgiu um tipo 

contextualizado de movimento evangélico, apropriado à América Latina e seus problemas 

peculiares. Ele revela em sua teologia uma compreensão do pecado humano menos 

ontológica, e mais preocupada com os problemas concretos da América Latina. Por 

conseguinte, a salvação em Cristo também será abordada de modo integral e a evangelização 

será caminho para a libertação. Mas, este é um assunto que somente será tratado no terceiro 

capítulo desta pesquisa. 

O evangelicalismo não se reduz a uma ou outra denominação protestante, apesar 

de envolver segmentos dentro delas. Os que se confessam evangelicais, afirmam normalmente 

                                                 
142 ESCOBAR, Samuel. La Fé Evangélica y las Teologías de la Liberación. El Paso: Casa Bautista de 
Publicaciones, 1987. p. 47. 
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os princípios de fé da sua denominação e os princípios de fé dos outros movimentos históricos 

já citados, na medida em que é possível a conciliação. Bonino destacou o aspecto 

extraordinário deste fenômeno:  

É notável perceber que, não obstante sua diversidade confessional  
metodistas, presbiterianos e batistas em sua maioria  e de origem  
americana e britânica -, todos compartilham um mesmo horizonte teológico, 
que se pode caracterizar com o termo evangélico143.  

Ele se assemelha a uma linha transversal dentro do protestantismo, relacionando 

grupos dos mais diversos através de elementos teológicos comuns com convergência para a 

missão da Igreja. No caso da teologia latino-americana, para a missão integral da igreja. Por 

isto, é possível localizar evangelicais em meio aos presbiterianos, batistas, metodistas, 

congregacionais, luteranos, anglicanos e mesmo entre os pentecostais históricos. O 

evangelicalismo é um movimento tão inovador que não se deve admirar que tenha sido em 

seu meio que se iniciou o movimento ecumênico, e que este teve como ponto de partida as 

discussões em torno da missão evangelizadora da igreja no mundo. 

As formas radicais de evangelicalismo que emergiram no Terceiro Mundo estão 

relacionadas à ênfase na situação sócio-histórica da América Latina e ao surgimento do 

movimento ecumênico no século XX. Mas elas também se devem às divergências internas 

dentro do movimento. Uma destas divergências, que se tornou uma das vertentes do 

movimento evangélico, é o já mencionado Fundamentalismo. Ele surgiu em reação ao 

liberalismo teológico144 do início do séc. XX e ao chamado Evangelho Social145, desta mesma 

época e, posteriormente, se posicionou em franca oposição ao evangelicalismo ecumênico. 

O movimento fundamentalista oficializou-se com a publicação dos 

considerados por eles fundamentais na fé cristã, que são: a inspiração, infalibilidade e 

                                                 
143 BONINO, Rostos do Protestantismo Latino-americano, p. 31. 
144 O Liberalismo Teológico foi um movimento de influência Iluminista que envolveu várias igrejas protestantes 
históricas norte-americanas no final do século XIX e início do século XX. Ele buscava conciliar a crença em 
Deus com o racionalismo moderno e caracterizou-se pela negação dos aspectos transcendentais da Revelação. 
145 Ver: MATOS, Alderi de Souza. MEP- 
Movimento Evangélico Progessista <http://www.mep.org.br/fazei_o_bem_a_todos.htm>#. Acesso em 01 de 
janeiro de 2008, 16:45 h.  - Segundo o prof.  Alderi, pesquisador de História da Igreja e docente na Universidade 
Mackenzie o -americano 
por cerca de cinqüenta anos (1880-1930). Influenciado pelo liberalismo teológico, mas distinto do mesmo em 
vários aspectos, foi uma resposta à crise urbana ocasionada pelo crescimento econômico dos Estados Unidos 
após a Guerra Civil. Seus principais teóricos foram Washington Gladden, Josiah Strong e especialmente Walter 
Rauschenbusch (1861-1918), um pastor batista e professor de seminário cujo livro O Cristianismo e a Crise 
Social o tornou nacionalmente famoso em 1907. Outros livros seus foram Cristianizando a Ordem Social (1912) 
e Uma Teologia para o Evangelho Social (1917).  
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inerrância das Escrituras, a divindade de Cristo, o sacrifício propiciatório de Cristo e sua 

ressurreição literal e física, bem como o seu retorno. Tomaram como responsabilidade 

apologética responder ao racionalismo moderno, às teologias influenciadas por ele e às teorias 

acerca das origens do mundo que contrapunham o criacionismo. Na América Latina, a relação 

entre alguns segmentos evangélicos fundamentalistas  e os evangélicos considerados radicais, 

que demonstravam uma postura mais ecumênica e preocupada com os problemas sociais, era 

de tensão e divergência em vários pontos teológicos. Mas, os dois segmentos evangélicos 

estão presentes na América Latina e novas formas de fundamentalismo, oriundas da América 

do Norte, prevaleceram na configuração das igrejas evangélicas latino-americanas. 

2.5 A Inserção da Fé Evangélica na América Latina 

Samuel Escobar data do princípio do século XIX a chegada do protestantismo 

domínio espanhol, e a conseqüente abertura do continente ao capitalismo britânico e norte-
146, da qual as missões protestantes se tornaram o braço religioso. Ele relaciona 

este esforço missionário à segunda corrente protestante a chegar à América Latina. A primeira 

corrente é a do chamado Protestantismo de Imigração ou de Transplante, que veio da Europa 

com imigrantes em busca de melhores condições de vida. A terceira corrente é a do 

movimento pentecostal histórico, que veio da Europa e América do Norte e hoje é o segmento 

evangélico que mais cresce147. A segunda corrente é a do chamado Protestantismo de Missão, 

caracteristicamente composto por evangélicos e impulsionado pelos avivamentos religiosos e 

o fervor missionário que fazia parte deles148. Esta informação é confirmada por Latourette que 

destaca o caráter estrangeiro do protestantismo quando chegou à América Latina: 

                                                 
146 ESCOBAR, La Fé Evangélica y las Teologías de la Liberación, p. 44. 
147 O Pentecostalismo teve início no seio do evangelicalismo. Surgiu em relação de continuidade aos 
movimentos de avivamento e no encalço das novas ênfases teológicas pré-milenaristas do início do século XX. 
Ainda sob o impulso do avivamentismo, o negro filho de ex-escravos William Seymour, motivado pelas 
experiências que assistiu clandestinamente na Escola Bíblica de Topeka (visto que devido às leis de segregação 
racial não poderia participar da escola como aluno), iniciou um movimento de ênfase pneumatológica em um 
prédio metodista abandonado na famosa Rua Azuza. O grupo ali reunido pregava a experiência extática com o 
Espírito Santo como segunda benção dada aos cristãos, para fins de santidade e poder para a evangelização. 
Normalmente também se defendia a evidência necessária da glossolalia. O movimento ali iniciado, 
predominantemente entre negros envolvidos com movimentos libertacionistas da causa negra norte-americana, 
viram no fenômeno um renovador de forças para a sua luta. Tal sentimento não foi compartilhado pelo segmento 
branco, que iniciou, posteriormente, suas próprias reuniões e organizações eclesiásticas pentecostais. Um estudo 
sobre as origens históricas do movimento pentecostal para fins de entendimento do neo-pentecostalismo, foi 
realizada por Ricardo Mariano  Ver: MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: sociologia do novo 
pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1999. 
148 Ibidem, p. 44. 
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Entretanto, no princípio o protestantismo era completamente do exterior. Ele 
chegou, em parte, por meio da imigração e, em parte, em conseqüência das 
muitas missões, algumas das Ilhas Britânicas, mas em sua maioria dos 
Estados Unidos149. 

Há algumas hipóteses sobre a forma como o protestantismo de missão chegou às 

terras latino-americanas. Bonino menciona que a primeira delas, e a menos provável, é a 

vido 

premeditamente ao projeto neo-colonial dos Estados Unidos. Nesta teoria o discurso 

evangelizador serviu de força de legitimação religiosa e ideológica do grupo dominante. Ela 

foi atribuída, tanto por Pierre Bastian como por Bonino, ao clima de confronto político da 

década de 60150

real. Segundo esta hipótese o ingresso do protestantismo norte-americano na América Latina 

se deveu a uma proposta de modernização liberal. Tratava-s

que buscavam fundar uma modernidade burguesa baseada no indivíduo redimido de sua 
151. 

Nesta hipótese o protestantismo de origem teológica conservadora e pietista aliou-se a 

associações libertárias de projeto liberal, como maçons152, associações operárias, intelectuais, 

etc., em prol da democratização, inclusive religiosa, da América Latina153. 

A presença do protestantismo evangélico na América Latina foi fruto do projeto 

missionário mais norte-americano do que europeu, embora não se desconsidere a atuação 

típica destes movimentos. Deve-se ter consciência de que elas também estão relacionadas ao 

projeto democrático e liberal norte-americano em relação à América Latina, conforme 

informam Pierre Bastian e Bonino. Tal fato carrega consigo aspectos positivos e outros 

negativos. Os positivos estão relacionados à liberdade religiosa que com o evangelicalismo 

começou a se impor na América Latina e, com isso, como na época da Reforma Protestante, a 

liberdade de consciência, imprescindível no processo de libertação. Outro aspecto é a 

contribuição dos projetos educacionais protestantes, realizados no conjunto das missões, para 

o desenvolvimento da educação nos países onde foram implantados.  

                                                 
149 LATOURETTE, Uma História do Cristianismo, p. 1745.  
150 Conforme Bonino ela é inconsistente historicamente, pois a presença protestante antecede em décadas o 
projeto imperialista dos Estados Unidos na América Latina.   
151 BASTIAN, Historia Del Protestantismo em América Latina, p. 187. 
152 Cf. LONGUINI, Luís. O Novo Rosto da Missão. Viçosa: Ultimato, 2002. p. 95. - Longuini também relata a 
associação de protestantes à maçonaria e seus projetos liberais. 
153 Cf. BONINO, Rostos do Protestantismo Latino-americano, p. 10-12. 
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Os fatores negativos estão relacionados aos problemas do próprio liberalismo em 

si, e o quanto este serve ao capitalismo e aos interesses sócio-econômicos dos grupos 

dominantes. Infelizmente, não é primeira vez na história dos povos latino-americanos que 

projetos religiosos dão braços a projetos políticos e econômicos. Esta é uma cena na qual a 

América Latina serve de palco desde as colonizações espanhola e portuguesa e contra a qual a 

Teologia Latino-americana em geral se posiciona profeticamente. 

Além do espírito evangélico e do alicerce religioso aos projetos econômicos 

liberais, Latourette acrescenta que o protestantismo de missão veio representado pelas grandes 

denominações, como:  

[...] metodistas, batistas, presbiterianos, episcopais, congregacionais e 
discípulos de Cristo  as também de alguns movimentos entusiásticos 
jovens, notadamente os adventistas do sétimo dia, os cristãos da Aliança 
Missionária, a igreja do Nazareno e a Missão da América Central154.

Com este empreendimento missionário foram implantadas na América Latina 

representações afiliadas de várias Igrejas norte-americanas e européias. Mantinham os 

aspectos formais e teológicos das igrejas de origem, como: arquitetura dos templos, liturgia, 

sistema educacional, organização eclesiástica e ministerial. Acrescenta-se a isso a literatura 

teológica importada e traduzida tanto para servir ao ministério das denominações e igrejas 

locais, quanto às de caráter propriamente teológico para servir aos seminários. Também 

restringiam a liderança das denominações e organizações a elas vinculadas, aos missionários 

estrangeiros representantes das instituições enviadoras.  

Porém, os povos latino-americanos também fora afetados pelo sentimento do 

consciência histórica. O protestantismo evangélico chegou à América Latina e foi acolhido 

por seu povo. Todavia, seria necessário que se convertesse à realidade social e cultura latino-

americana e se fizesse a partir desta realidade. Esta árdua tarefa foi assumida principalmente 

pela teologia da missão em sua luta pela autonomia e identidade da igreja evangélica latino-

americana. 

                                                 
154 LATOURETTE, Uma História do Cristianismo, p. 1747. 
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2.6  O Evangelicalismo e o Movimento de Missão 

2.6.1 Movimento Ecumênico 

O movimento ecumênico contribuiu expressivamente para o processo de 

construção da identidade da igreja evangélica latino-americana. Originalmente ele está 

vinculado ao protestantismo evangélico, em relação de continuidade ao esforço missionário 

do século XIX, com todos os seus problemas e êxitos, e ao liberalismo (ou modernismo) 

teológico protestante dos séculos XIX e XX. Gouvêa de Mendonça afirma que é possível 

analisar 

conversionista (conservador) e a restauração católica. Ainda esclarece: 

Na realidade, uma análise mais aprofundada irá mostrar que o movimento 
ecumênico só irá caminhar através da composição de elementos das três 
vertentes. Poderíamos tentar resumir o que foi dito deste modo: a 
necessidade de unidade do protestantismo conversionista missionário 
encontrara ao mesmo tempo no movimento teológico liberal e no 
fortalecimento do catolicismo seus principais desafios, assim como os 
elementos teológicos e sociológicos que serão os futuros componentes do 
ecumenismo como um todo155. 

  A iniciativa que deu origem ao movimento foi a do evangelicalismo 

conversionista. No espírito dos avivamentos e do projeto expansionista norte-americano 

organizou-se a primeira conferência missionária mundial. O evento aconteceu na cidade de 

Edimburgo - Escócia em 1910 e destacou-se pelo caráter interdenominacional e internacional, 

bem como pela representatividade das denominações que alcançou. A conferência foi liderada 

por John R. Mott nos encalços do Movimento Estudantil, que fora o grande dinamizador das 

missões no século XIX. Ainda que sobre as bases missionárias do seu tempo histórico, esta 

conferência foi o marco do movimento ecumênico mundial. Nela se reuniram inúmeras 

representações protestantes,  em função do tema e da estratégia da evangelização, conforme se 

confirma em James Scherer: 

Pessoas com convicções divergentes receberam a oportunidade de trabalhar 
juntas, conhecer-se mutuamente e confiar umas nas outras; não se pediu a 
nenhuma delas que fizesse concessões quanto a pontos de vista 
denominacionais ou convicções teológicas156. 

De Edimburgo surgiu o Movimento de Fé e Constituição, também com caráter 

ecumênico e propósito de reunir cristãos confessantes da salvação em Jesus Cristo em torno 

de temas teológicos relevantes para a missão da igreja. O CMI  Conselho Mundial de Igrejas, 
                                                 
155 MENDONÇA, Protestantes, Pentecostais & Ecumênicos, p. 80.  
156 SCHERER, Igreja, Reino e Missão, p.14. 
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foi criado com a fusão do Movimento de Fé e Constituição ao Movimento de Vida e Ação, 

em 1948. Este órgão, desde suas origens, era propositalmente ecumênico em função da 

unidade dos cristãos para fins de realização da missão da igreja, conforme Luís 

CMI, igrejas de todas as partes do mundo encontraram- 157. 

A continuidade das discussões sobre a evangelização e a prática ecumênica, 

iniciadas em Edimburgo, deu-se através de novos eventos organizados pelo COMIN  

Concílio Missionário Internacional, criado em 1921 para este fim. A função do COMIN, de 

dar continuidade às discussões de Edimburgo e organizar novas conferências, foi cumprida 

através das conferências em 1928 em Jerusalém, 1938 em Tambaram, 1047 em Whitby, 1952 

em Willingen, 1958 em Achimota e 1961 em Nova Délhi. O Movimento ecumênico 

fortaleceu-se ainda mais com a criação do CMI  Conselho Mundial de Igrejas, ao qual o 

COMIN se integrou em 1961, constituindo-se em seu setor de mobilização missionária. Esta 

foi uma das causas que levou certas alas do evangelicalismo mais conservador a um 

afastamento estratégico, para fins de retomar as propostas em torno da evangelização iniciais 

do movimento.  

A conferência de Edimburgo e os eventos posteriores à ela, bem como aqueles 

organizados pelo CMI, iniciaram um movimento de discussão sobre a missão da Igreja, que 

-se com empreendimentos missionários dos mais diversos. O século XX, no 

Fatores como: a revisão crítica da motivação, estratégia e metodologia missionária, a teologia 

de pano de fundo do empreendimento, ou mesmo a ausência dela e, desde então, a presença 

do Terceiro Mundo, não mais como campo de missão, porém como articulador e fomentador 

do pensamento missionário, a partir da sua própria experiência histórica, contribuíram para 

que o século XX se tornasse um marco para a Teologia da Missão. Outro fator importante é 

que na esteira do movimento missionário, abrigou-se o movimento ecumênico e este se tornou 

sua veia crítica e de renovação teológica. 

2.6.2 A Teologia da Missão na América Latina 

Há concordância entre os historiadores da missão, de que os articuladores de 

Edimburgo não incluíram a América Latina em sua agenda missionária. Consideravam que 

                                                 
157 LONGUINI, O Novo Rosto da Missão, p. 71.  
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nela já havia presença católica e um esforço missionário suficiente. Esta opinião não era, no 

entanto, de consenso geral. Alguns missionários norte-americanos, que atuavam na América 

Latina, deram início a partir dos Estados Unidos158, a um esforço para se discutir a missão na 

própria América Latina.  

A primeira iniciativa em função de um projeto parecido com o de Edimburgo, mas 

para a América Latina, foi a criação do CCLA  Comitê de Cooperação para a América 

Latina159. Seria o órgão responsável pela realização de eventos que fomentasse a discussão 

sobre a evangelização na América Latina. Samuel Escobar assim descreveu a importância do 

trabalho do CCLA: 

A participação da liderança evangélica latino-americana foi aumentando 
nestes eventos. O trabalho do Comitê se refletiu em vários aspectos da obra 
evangélica. Assim, na educação teológica foram aparecendo os "Seminários 
Unidos" do México, Matanzas, Porto Rico e Buenos Aires. Na literatura 
apareceram revistas como La Nueva Democracia e casas editoriais como La 
Aurora e Casa Unida de Publicações. Ao mesmo tempo foram aparecendo 
entidades para-eclesiásticas como o Movimento Estudantil Cristão (MEC), 
as Associações Cristãs de Jóvens (YMCA e YWCA em suas inciais em 
inglês), e anos mais tarde a União Latino-americana de Juventudes 
Evangélicas (ULAJE)160. 

As primeiras ações do CCLA foram de organização de congressos de 

evangelização. Eles inauguraram o que Longuini chama de primeira fase rumo à autonomia e 

desenvolvimento do evangelicalismo latino-americano e da sua teologia, a fase dos 

congressos. Foram três os congressos organizados pelo comitê. O primeiro foi o Congresso de 

Ação Cristã na América Latina, no Panamá em 1916. Longuini comenta que a organização do 

evento era externa à própria América Latina, pois 

realização e os desdobramentos do evento eram de cunho estrangeiro, isto é, fruto das 

organizações missionárias norte- 161. Os latino-americanos eram 

minoria e se tornaram meros coadjuvantes na discussão sobre eles mesmos. No entanto, no 

espírito ecumênico de Edimburgo, este evento contribuiu para o fortalecimento da cooperação 

                                                 
158 Através da Conferência de Missões Estrangeiras da América do Norte, realizada em Nova Iorque em março 
de 1913. 
159 BONINO, op. cit. - Bonino esclarece que os trabalhos do CCLA foram realizados sob o espírito do 
panamericanismo, ainda que de forma mais crítica, mas sempre no esforço de fortalecimento das relações entre 
Estados Unidos e América Latina. 
160 ESCOBAR, Samuel. Los movimientos de cooperación evangélica en América Latina. In.: Revista Iglesia e 
Misión. Buenos Aires: Fundación Kairós. Revista Eletrônica de Teologia Evangélica Latino-americana. 
Disponível em: <http://www.kairos.org.ar/articuloderevistaiym.php?ID=1611#>. Acesso em 16 de janeiro de 
2008.  
161 LONGUINI, O Novo Rosto da Missão, p. 92. 
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entre segmentos evangélicos e para o surgimento posterior de uma teologia da missão latino-

americana.  

Da mesma maneira ocorreu com o congresso posterior, também organizado pela 

CCLA em Montevidéu  Uruguai, em 1925. Nele houve um aumento da participação latino-

americana, mas segundo Longuini, no que se refere à participação, esse crescimento foi ainda 
162, muito pouco representativo. No Congresso de Havana em Cuba, 

em 1929, a representação latina foi mais significativa e participativa. Longuini faz a seguinte 

observação importante: 

Ação Social. Foi a primeira vez que o tema apareceu com tal magnitude. 
Pode-se depreender disso que à medida que a igreja latino-americana foi-se 
despreendendo do paternalismo norte-americano e, nesse caso específico, da 
tutela do CCLA na condução dos congressos, as questões sociais começaram 

163.  

Ainda assim Samuel Escobar faz uma avaliação bastante positiva do trabalho do 

CCLA. De acordo com ele o comitê contribuiu através dos eventos, para o desenvolvimento 

de projetos de educação teológica, editoras e entidades para-eclesiásticas. Isto resultou, 

de reflexão teológica de 

evangélicos latino- 164. Outra observação relevante é a ênfase na discussão sobre 

por evangélicos na América Latina se centram no 165. O  

caminho teológico percorrido pelos evangélicos latino-americanos no decorrer do 

desenvolvimento histórico do movimento foi propositalmente o da teologia da missão.

Devido a varias razões, mas principalmente àquela descrita no primeiro capítulo 

em relação à nova consciência histórica que emergiu no Terceiro Mundo, desencadeou-se nos 

setores evangélicos latino-americanos um anseio pela autonomia no tocante às igrejas e 

organizações norte-americanas e européias. Em referência não somente à liderança e 

organização eclesiástica, mas à própria teologia. Nos esforços pela autonomia percebeu-se, no 

entanto, que ela passa necessariamente pela definição da identidade. A busca pela identidade 

da igreja evangélica latino-americana tornou-se tema central em vários dos eventos realizados 

e literaturas produzidas em meados do século XX.  

                                                 
162 Ibidem, p. 99. 
163 Ibidem, p. 104. 
164 ESCOBAR, La Fé Evangélica y las  Teologías de la Liberación, p. 51. 
165 Ibidem, p. 51. 
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A fase posterior aos congressos foi a das conferências. A primeira delas é a CELA 

I  Conferência Evangélica Latino-americana, realizada em Buenos Aires, Argentina em julho 

de 1949, pelo CCLA. Ela teve como tema principal 
166. Nesta conferência evidenciou-se a preocupação em relação ao específico do 

evangelicalismo latino-americana. Recomendou-se, como resultado das discussões da 

junto ao nome denominacional. Conforme Padilla o evento se deu em clima de guerra fria e 

de enfrentamento entre capitalistas e socialistas167. O evento foi realizado no ano seguinte à 

criação do CMI, mas não em conjunto com este. Tanto Padilla como Longuini concordam que 

a CELA I foi um marco no esforço pela identidade do protestantismo evangélico latino-

americano. 

A CELA II, realizada em Lima, Peru, 

mesmo ano de criação do ISAL  Igreja e Sociedade na América Latina, como iniciativa dos 

setores mais radicais do protestantismo ecumêmico. Conforme Padilla o ISAL também 

assumiu contornos radicais em relação à questão sócio-

os primeiros passos para a interpretação da realidade latinoamericana desde uma perspectiva 
168. Padilla acrescenta que o  ISAL influenciou diretamente, através 

dos seus relatórios, as discussões da CELA II. Conforme Longuini, a CELA II projetou o 

-se por toda a América 

Latina, especialmente depo 169. Por força disso, as questões sociais assumiram 

lugar de importância nesta conferência, a ponto de identificá-la, em plena época de lutas 

libertacionistas na América Latina, em uma posição mais de esquerda política170.  

As preocupações da CELA II giravam em torno da evangelização em relação aos 

problemas sócio-econômicos latino-americanos. Seu contexto era o da dependência e 

dominação econômica e cultural da América Latina. Por outro lado, apresentava-se o 

comunismo materialista como possível resposta a isto, mas que possuía uma proposta 

                                                 
166 LONGUINI, O Novo Rosto da Missão, p. 110. 
167 Cf. PADILLA, C. René. 25 anos de Teologia Evangélica Latinoamericana. Buenos Aires: FTL, 1995. p. 43.
168 Ibidem, p. 47. 
169 LONGUINI, op. cit., p. 139. 
170 BUARQUE. Cristóvam. Nossa causa  comum: o educacionismo., Brasília: Senado Federal, 2007. p. 3. - O 

convencionais mais radicais, que se assentavam à esquerda do 
-se termo descritivo daqueles que defendem posturas mais pogressistas e revolucionárias. 
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revolucionária e cerceadora contundente da liberdade humana, para os princípios evangélicos. 

Outros desafios eram os movimentos libertacionistas de base, a emergente Teologia da 

Libertação e o crescimento torrencial do pentecostalismo. O MCI  Movimento de 

Crescimento de Igrejas, que era fruto do trabalho da vertente evangélica fundamentalista 

norte-americana, e que crescia também com rapidez na América Latina influenciando as 

igrejas evangélicas em geral, surgiu como situação a ser tratada também pela  teologia da 

missão latino-americana.  

A CELA III foi sediada em Buenos Aires, Argentina, em 1969, em torno do tema 

-americanas UNELAM  - 

Comissão Provisória Pró-Unidade Evangélica Latino-americana e a Confederação Evangélica 

do Brasil. Samuel Escobar comentou que nesta conferência algumas mudanças estavam bem 

mais evidentes, como a relação mais amistosa com o Catolicismo Romano171, e o tratamento 

das questões histórico-sociais. Destacou ele: 

A outra mudança está no campo ideológico, na maneira de interpretar a 
realidade latinoamericana. Há uma crescente consciência dos males 
estruturais da sociedade e da inquietação social que envolve o continente. 
Precisamente neste aspecto se chegaria a uma confrontação entre diferentes 
setores da CELA III172. 

Longuini, ao citar Orlando Costas em seu comentário sobre CELA III, menciona: 

diaconal, uma cristologia autóctone, uma antropologia libertadora e uma preocupação pela 
173. 

A crítica de Costas em relação ao CELA III refere-se ao distanciamento do tema 

da evangelização, que sempre foi tratado com prioridade pelo evangelicalismo latino-

americano. Para ele isto implicava no comprometimento da própria identidade evangélica do 

evento. O povo evangélico, de acordo com Costas, deveria aprender a viver em meio às 

ideologias predominantes na América Latina, mas não deveria perder de vista seu 

compromisso com o evangelho e as referências de base da sua fé. Sobre isso ele comentou: 

                                                 
171 É importante destacar que o evento contou inclusive com dois observadores católicos à convite dos próprios 
evangélicos. 

172 ESCOBAR, Samuel. Los movimientos de cooperación evangélica en América Latina. In.: Revista Iglesia e 
Mision. Buenos Aires: Fundación Kairós. Revista Eletrônica de Teologia Evangélica Latino-americana. 
Disponível em <http://www.kairos.org.ar/articuloderevistaiym.php?ID=1611#.># Acesso em 16 de janeiro de 
2008. 
173 LONGUINI, O Novo Rosto da Missão, p. 125. 
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O protestantismo latinoamericano poderá sobreviver à dimensão ideológica 
de sua crise, somente à medida que consiga manter sua criticidade frente às 
diversas correntes ideológicas em meio às quais tem sido chamado a 
expressar sua fé. Em caso contrário, estará condenado a desaparecer como 
instrumento profético do Reino de Deus na América Latina174. 

Na CELA III a face mais radical do protestantismo evangélico latino-americano se 

evidenciou. Sua importância também se refere à influência que exerceria sobre o novo 

movimento que se iniciaria no cenário evangélico latino-americano. Era, de fato, um processo 

de gestação de uma teologia da missão que refletisse tanto o rosto da América Latina como o 

da fé evangélica. Samuel Escobar acrescenta à conquista das CELAS a criação do CLAI  

Conselho Latino-

representados pelas CELAS, e logo pela UNELAM, culminaram em 1982 ao constituir-se o 
175. 

As CELAS certamente marcaram importância para a constituição da identidade 

evangélica latino-americano. Iniciaram as discussões em torno da missão da Igreja e a 

teologia delas resultantes. A continuidade176 às discussões iniciadas pelas CELAS se daria 

através dos CLADES  Congressos Latino-americanos de Evangelização. Esta série de 

congressos foi inicialmente também patrocinada e liderada por organizações de fomento 

evangelístico norte-americanas, em um novo esforço de retomada do tema da evangelização, 

mas tornou-se um evento caracteristicamente latino-americano. 

2.6.3 O Evangelicalismo Latino-americano 

O CLADE I foi patrocinado, organizado e liderado pela Associação Evangelística 

Billy Graham, visando ser uma representação continental das discussões iniciadas no 

Congresso Mundial de Evangelização, que foi realizado em Berlim no ano de 1966 pelos 

evangelicais de linha mais conservadora.  

Embora o movimento evangelical de missão do século XX encontre sua origem 

também na Conferência de Edimburgo (1910), foi em 1966 que ele realizou o Congresso 

sobre Missão Mundial na cidade de Wheaton, numa perspectiva mais conservadora e, de certa 

forma, em reação aos desdobramentos do movimento ecumênico de missão. No mesmo ano 

foi realizado em Berlim o Congresso Mundial de Evangelização, fundamental para o 
                                                 
174 COSTAS, Orlando. El Protestantismo en América Latina Hoy: Ensayos Del camino (1972-1974). San José: 
INDEF, 1975. p. 57. 
175 ESCOBAR, La Fé Evangélica y las Teologías de la Liberación, p. 62. 
176 A continuidade foi relativa, visto que o CLADE faria uma retomada evangelical ao tema da evangelização. 
No entanto, não sem ser influenciado pelas elaborações do CELA, que se evidenciam na sua preocupação com a 
realidade sócio-histórica da América Latina. 
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desenvolvimento do movimento de missão evangelical. Em Berlim decidiu-se pela realização 

de congressos continentais para discutirem os rumos da evangelização. A versão para a 

América  Latina foi o  CLADE  Congresso Latino Americano de Evangelização. No entanto, 

não se deve desconsiderar que os teólogos evangélicos latino-americanos que participaram 

deste novo movimento, o fizeram em continuidade às discussões em torno da igreja e da 

teologia latino-americana iniciadas pelos CELAS e os Congressos do Panamá, Montevidéu e 

Havana. Havia uma certa relação de continuidade dos eventos e isso se evidenciou nos rumos 

teológicos do CLADE II,  que fora organizado e liderado pela FTL  Fraternidade Teológica 

Latino-americana, criada dez anos antes para ser um órgão de representatividade teológica 

latino-americana.  

Os CLADES tornaram-se um evento de grande importância como fórum de 

discussão da teologia evangélica latino-americana. Eles se organizam em torno do tema da 

evangelização, mas em uma perspectiva integral e a partir da América Latina. Desde o 

CLADE II estes congressos têm sido organizados pela FTL  Fraternidade Teológica Latino-

americana. 

O CLADE I, patrocinado por uma organização estrangeira, contou com a presença 

de representantes do fundamentalismo evangélico norte-americano, atuantes junto ao 

movimento de crescimento de igrejas. Em contrapartida, o evento também contou com a 

presença de teólogos latino-americanos que fizeram demonstrar que nessa região já florescia 

uma forma de teologia nativa, que aliava o pensar teológico e a evangelização aos problemas 

sociais do povo latino-americano e seus anseios libertacionistas. O Relatório Final do evento 

inicia-se com a seguinte intenção: 

Os aqui reunidos, crentes em Cristo, membros das diferentes comunidades 
denominacionais que trabalham em nosso continente entre o povo latino-
americano [...] Cremos que o próprio Espírito Santo tem nos guiado a este 
encontro, com a finalidade de examinar de novo nossa missão 
evangelizadora à luz do ensino bíblico e da atual situação latino-
americana177. 

Luís Longuini acrescentou que foi neste congresso que se idealizou uma 

organização que fosse composta por latino-americanos e os representasse teologicamente. De 

-se uma constelação usando uma 
178. A criação da FTL foi uma das 

                                                 
177 LONGUINI, O Novo Rosto da Missão, p. 165. 
178 Ibidem, p. 164. 
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maiores conquistas rumo à autonomia e à identidade da Igreja e da teologia evangélica latino-

americana. 

A Fraternidade Teológica Latino-americana foi fundada em dezembro de 1970, 

em uma consulta realizada na cidade de Cochabamba, Bolívia. Conforme Escobar, participou 

deste momento histórico um grupo de vinte e cinco evangélicos latino-americanos de 

diferentes responsabilidades: 
179. Interessante 

observar que as pessoas que participaram da criação da FTL eram gente envolvida na tarefa 

ministerial da igreja. Não eram teólogos de carteirinha, mas por demanda ministerial e do 

contexto. Samuel Escobar descreve da seguinte maneira o perfil teológico e eclesial dessas 

pessoas: 

Nem Arana, nem Padilla, nem a maioria dos outros evangélicos que 
fundaram a FTL poderiam ser descritos como fundamentalistas, porém se 
consideravam evangélicos cuja posição teológica diferia em vários pontos do 
que vinham expressando os teólogos do ISAL. Estes evangélicos não criam 
como necessário adotar o marxismo como método de análise da realidade 
social, nem compartilhavam da fé de que o mundo estava marchando rumo 
ao socialismo, porém tampouco compartilhavam do anti-comunismo 
ingênuo dos missionários conservadores180. 

Pode-se afirmar que este era o perfil característico dos teólogos evangélicos da 

missão latino-americanos. Gente talhada em meio às discussões isalinas, mas também do 

evangelicalismo conservador. Teólogos envolvidos com as igrejas latino-americanas e com os 

movimentos evangélicos de juventude como a CIEE  Comunidade Internacional de 

Estudantes Evangélicos, bem como com a educação teológica e as organizações missionárias. 

No entanto, tal potencial latino-americano ainda sofria restrições do 

intervencionismo protestante estrangeiro. Orlando Costas, bem como os evangelicais de Costa 

Rica não foram convidados a participar da reunião de criação da FTL. Nesta mesma época, as 

instituições evangélicas de Costa Rica, nas quais Costas atuava, passavam por uma fase de 

nacionalização, dando origem a instituições autóctones. Isto parece ter gerado um mal estar 

com as forças do movimento de missão externas à América Latina. Orlando Costas comenta 

sobre o fato: 

Foi durante esse mesmo tempo que se organizou a Fraternidade Teológica 
Latino-americana (F.T.L.). Interessantemente, todos os que trabalhávamos 
com a Missão Latinoamericana ficamos de fora da reunião organizadora 

                                                 
179 ESCOBAR, La Fundación de la Fraternidad Teológica Latinoamericana: Breve ensayo histórico. In.: 
PADILLA, 25 anos de Teologia Evangélica Latinoamericana, p.7. 
180Ibidem, p. 11. 
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(Cochabamba, Bolívia). Forças de fora da América Latina se haviam 
imposto para impedir a presença daqueles que, segundo eles, representavam 
uma linha contestatória dentro do movimento evangélico181. 

Costas esclarece que tanto Samuel Escobar como René Padilla que estiveram 

presentes no evento de criação da fraternidade, se manifestaram contra a decisão. Na reunião 

182.

Um outro evento de grande porte organizado pelo evangelicalismo histórico foi o 

Congresso Internacional de Evangelização realizado em 1974, na cidade de Lausanne  Suíça. 

Ele também foi muito importante para o evangelicalismo latino-americano e inspirou as 

discussões nos CLADES posteriores a ele. Foi um evento de caráter interdenominacional e 

mundial, organizado pela Associação Evangelística Billy Graham, do qual o CLADE I foi 

criado para ser a representação continental preparatória. John Stott afirmou que o evento 

contou com mais de cento e cinqüenta nações representadas. Sobre essa diversidade de povos 

ele comentou: 

[...] pois os 2.700 participantes, com todo o espectro de pigmentação de pele 
e de trajes coloridos, pareciam ter vindo de todos os cantos do globo. Foi 
especial motivo de gozo o fato de que 50% dos participantes, e também dos 
oradores, bem como da Comissão de Planejamento, fossem oriundos do 
Terceiro Mundo183. 

Samuel Escobar foi um dos palestrantes que representaram a América Latina em 

Rea -se com a seguinte referência:

Imagine toda a população do mundo condensada numa aldeia de 100 
habitantes. Desse número, 67 seriam pobres. Os 33 restantes, em grau 
variado, seriam ricos. De toda população, somente 7 seriam norte-
americanos. Os outros 93 ficariam vendo os 7 norte-americanos gastarem 
metade de todo o dinheiro, comerem um sétimo de todo o alimento e usarem 
metade de todas as banheiras existentes. Esses 7 teriam dez vezes mais 
médicos do que os outros 93. Nesse ínterim, continuariam enriquecendo 
cada vez mais, enquanto os 93 continuariam empobrecendo184. 

Outro palestrante latino-

 

                                                 
181 COSTAS, Teologo en la encrucijada. In: C. PADILLA, René (Ed.). Hacia una Teología Evangélica 
Latinoamericana. Miame: Caribe, 1984, p. 25 
182 Ibidem, p. 25. 
183 STOTT, John. John Stott comenta o Pacto de Lausanne. São Paulo: ABU, 1983. p. 9. 
184 ESCOBAR. Samuel. A Evangelização e a Busca de Liberdade, de Justiça e de Realização pelo Homem. In.: 
GRAHAM, Billy et al. A Missão da Igreja. 2. ed., São Paulo: ABU, 1984. p. 172. 
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A falta de apreciação das dimensões mais amplas do Evangelho leva 
inevitavelmente a compreender mal a missão da Igreja. O resultado disso é 
uma evangelização tendendo a considerar o indivíduo como uma unidade em 
si mesma  um Robinson Crusoé a quem Deus dirigesse seu apelo numa ilha 
-, cuja salvação só se dá em termos de relação com Deus. Deixa-se de 
perceber  que o indivíduo não vive isolado e, consequentemente, que é 
impossível falar de salvação sem se referir ao mundo do qual ele faz parte185.

O Pacto resultante das discussões de Lausanne elaborou ainda de forma tímida a 

questão do compromisso sócio-político e cultural da Igreja. Mesmo assim, ele representou 

uma abertura do evangelicalismo para o tratamento destas questões. O chamado Pacto de 

Lausanne tornou-se um referencial para o evangelicalismo histórico e mundial, e a presença 

do Terceiro Mundo no evento foi significativa para essa conclusão. Certamente, o terceiro 

mundo fez ouvir a sua voz entre os participantes em geral. 

O CLADE II foi convocado e dirigido pela FTL em 1979, na cidade de Lima, 

Peru, o que revela o avanço do movimento evangélico latino-americano rumo à autonomia. 

Ele teve como finalidade discutir a importância do Pacto de Lausanne para a América Latina. 

Longuini destaca como um dos principais articuladores teológicos desse período o Pr. 

Orlando Costas, que fomentou a discussão teológica em torno da evangelização em relação a 

todas as questões implícitas ao tema. Longuini ressaltou: 

O trabalho desenvolvido por Costas recebeu atenção especial no campo da 
evangelização e com um grupo de alunos no SBL iniciou um projeto para 
explorar os fundamentos históricos, bíblicos e sistemáticos da evangelização, 
bem como sua problemática numa época extremamente conturbada para a 
América Latina. O relevante naquele processo foi a reflexão que tomou 
como paradigma não apenas a secularização vigente na Europa e Estados 
Unidos como incluiu na pauta outro até então intocado pelos evangelicais: o 
da revolução como um processo social latino-americano186. 

Orlando Costas foi um dos teólogos mais importantes para o surgimento da 

187. Ele o fez em preocupação 

com o tema da evangelização, mas tratada no conjunto da TMI. Certamente estavam dados os 

passos históricos iniciais para a construção de uma forma de missiologia que fosse 

caracteristicamente latino-americana, diferenciada, dialógica e integradora. 

No documento do CLADE II transparece a consciência dos problemas reais da 

América Latina, e o desejo expresso de agir em prol da sua transformação. O caminho 

                                                 
185 PADILLA, C. René. A Evangelização e o Mundo. In.: GRAHAM, Billy et al. A Missão da Igreja. 2. ed., São 
Paulo: ABU, 1984. p.131. 
186 LONGUINI, O Novo Rosto da Missão, p. 183. 
187 Ibidem, p. 183. 



79

proposto é o da evangelização integral, visto ser o tema da evangelização a razão do próprio 

evento e a preocupação característica do evangelicalismo. A teologia evangélica latino-

americana estava se definindo como uma teologia da missão. 

Em 1989, na cidade de Manila, Filipinas, foi realizado o congresso que recebeu o 

nome de Lausanne II. A intenção era de retomada à ênfase na evangelização nos moldes do 

fundamentalismo norte-americano. A agenda, infelizmente, não contou com a participação de 

teólogos latino-americanos. O congresso de Manilla, sem dúvida, não alcançou a importância 

do Congresso de Lausanne que continuou sendo, através de seu pacto, o marco para o 

evangelicalismo histórico. 

O CLADE III foi sediado pela cidade de Quito, Equador, em 1992. Também foi 

organizado pela FTL, e procurou continuar a discussão sobre a Missão Integral na América 

Latina. Sempre considerando os desafios sócio-eclesiais emergentes em nossa região. O 

evento contou com a participação de 1080 congressistas representantes de diversos grupos 

sociais, como mulheres, lideranças eclesiásticas, indígenas, leigos, acadêmicos, etc. Portanto, 

26 países da América Latina foram representados no congresso. Sobre ele Longuini faz a 

seguinte descrição: 

O novo rosto do movimento evangelical latino-americano estava refletido no 
CLADE III, sobretudo no rosto indígena, feminino e da raça negra. CLADE 
III foi, também, uma reafirmação da missão integral da igreja (holismo), um 
compromisso com a unidade dos cristãos e a relevância da justiça social 
relacionada à pregação do evangelho188.   

O CLADE IV também foi realizado na cidade de Quito, em 2000. Nesta época a 

fase do movimento evangelical latino-americano, conforme encabeçado pela FTL, era de 

amadurecimento. No evento foram discutidos os temas da relação da missão da igreja 

evangélica da América Latina com as Escrituras, testemunho cristão, liturgia, grupos sociais, 

etc. O documento final do CLADE IV é bastante expressivo e revela realmente um 

amadurecimento da Teologia da Missão Integral da Igreja. Após o reconhecimento dos 

diversos problemas sociais da América Latina, ele apresenta a formalização do compromisso 

de esforço pela transformação desta realidade, sempre pela via da fé e da ação missionária da 

igreja. Assim encerra o documento do CLADE IV: 

Concluímos esta declaração com a afirmação de que a Palavra de Deus nos 
convoca a ser comunidades proféticas e solidárias com a dor e o sofrimento 
que destroem a vida e a dignidade de nossas nações, pois entendemos que 

                                                 
188 Ibidem, p. 199. 
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parte medular de nossa missão é perseguir a justiça para todos, no poder do 
Espírito Santo189.   

No Brasil, os eventos que buscaram discutir Lausanne e os CLADES para a 

realidade brasileira, foram os CBES  Congressos Brasileiros de Evangelização. Foram 

organizados dois eventos na cidade de Belo Horizonte, MG, um em 1983 e outro em 2003. Os 

responsáveis pela organização desses eventos foram a FTL  Setor Brasil e as organizações de 

juventude MPC  Mocidade para Cristo e ABU  Aliança Bíblica Universitária. 

Todos estes eventos foram decorrentes de um movimento maior denominado de 

Movimento de Missão. O impacto de tais movimentos na América Latina foi na forma do 

surgimento da teologia evangélica latino-americana, a Teologia da Missão Integral.  

2.7 Orlando Costas  uma breve biografia 

Os primeiros esforços de organização interna da Teologia da Missão Integral, 

foram empreendidos pela FTL na forma de artigos, livros, realização de eventos como os 

CLADE e da criação de disciplinas acadêmicas sobre o assunto em ambientes de educação 

teológica. Dentre os vários teólogos que participaram do esforço de pensar a missão integral 

da Igreja, destacou-se o Pr. Orlando Enrique Costas, devido ao volume de sua produção 

teológica. Ele tratou de vários temas em relação à evangelização integral, seu assunto de 

preferência. No conjunto da Teologia da Missão Integral, o tema da evangelização foi o fio 

que alinhavou reflexões sobre a Trindade, Cristo, o Espírito Santo, a Igreja, a Teologia, etc. 

Entre as suas publicações destacam-se os livros: Hacia Una Teologia de La Evangelización, 

Compromiso y Mision, Evangelizacion Contextual ou Liberating News: A Theology of 

Contextual Evangelization, La Iglesia y su Mision Evangelizadora, Hacia una Teologia 

Evangélica Latinoamericana, The Integrity of Mission, Qué Significa Evangelizar Hoy? Os 

artigos: A vida no Espírito Artigo, Teólogo en la encrucijada, Proclamando a Cristo no 

Mundo dos Dois Terços, La Teologia Evangélica em el Mundo de los Dos Tercios, e outros. 

Orlando Enrique Costas foi um pastor, pregador e missionário, nasceu em Ponce, 

Porto Rico, em 15 de Junho de 1942. Era filho de Ventura Enrique Costas e Rosalina Rivera 

membros da Igreja Metodista. Realizou seus estudos primeiro na Escola Batista de Ponce e 

cresceu em um ambiente orientado pela fé evangélica. Sua família emigrou para os EUA em 

busca de melhores condições de vida. Residiram incialmente no Bronx com parentes. Desde 

cedo, rejeitou a origem porto-riquenha visando ser aceito socialmente no contexto norte-

                                                 
189 LONGUINI, O Novo Rosto da Missão, p. 214.  
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americano de discriminação dos hispânicos. Costas enfrentou dificuldades com a língua 

inglesa, as questões culturais e o latente racismo típico norte-americano, que contribuiu para o 

comportamento de hostilidade que ele apresentou na adolescência. Mesmo assim, envolveu-se 

com a música evangélica na qual obteve algum destaque quando jovem, mas sem resolver seu 

problema de rejeição à identidade porto-riquenha. 

Ainda na juventude passou pela experiência que todos os evangélicos 

provenientes dos movimentos avivamentistas consideram necessária, a conversão à fé. O fato 

se deu após participar de uma reunião evangelística do pregador Billy Graham. Considerou tal 

experiência como o momento de descoberta da fé cristã, à luz da tradição herdada dos pais e 

seu testemunho de vida piedosa. Sobre isso ele comentou: 

Algo genuíno ocorreu quando fiz pública confissão de fé em Cristo; minha 
vida não foi a mesma desde o momento em que confessei e recebi a Jesus 
como Salvador e Senhor da minha vida. Aquela experiência de conversão foi 
não somente o começo de uma longa peregrinação espiritual, sim também do 
meu itinerário teológico190. 

Costas iniciou seus estudos superiores na instituição fundamentalista 

Universidade Bob Jones. Ao mesmo tempo em que ele deveu a esta instituição o contato com 

hispânicos e com a evangelização, pôde perceber a gravidade do fundamentalismo norte-

americano e as suas implicações sócio-religiosas. Realizou também outros estudos em escolas 

hispânicas na América do Norte e pastoreou algumas igrejas. 

Ainda na década de 60 ele voltou a Porto Rico onde pastoreou a primeira Igreja 

Batista de Yauco e especializou-se em história e política latino-americanas na Universidade 

Interamericana de Porto Rico. Foi a partir destes estudos e do contato direto com a igreja e a 

cultura latina, que ele afirmou converter-se à cultura latino-americana tornando-se enfático ao 

destacar sua identidade porto-riquenha e, consequentemente, latino-americana. Desde então, 
191. 

No início da segunda metade da década de 60 Costas voltou à América do Norte 

para assumir o pastorado de uma igreja batista. Nesta ocasião deu continuidade aos estudos 

teológicos e cumpriu dois programas de mestrado, um em Teologia Bíblica e Sistemática e 

outro em Comunicação Oral Sagrada. Na cidade de Wisconsin teve uma participação 

oficialmente política ao atuar em programas e empreendimentos de desenvolvimento social, 

como delegado da Comissão de Desenvolvimento Social do condado. Foi nesta ocasião que 
                                                 
190 COSTAS, Teólogo en la Encrucijada, p. 15. - Costas afirma que a experiência de fé vivida por ele pediu 
teologia, conforme ensinou Anselmo de Cantuária. 
191 COSTAS, op. cit., p. 100. 
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ele experimentou um contato mais direto com os grupos empobrecidos da sociedade norte-

americana, o que afetou diretamente a sua teologia. A respeito dessa experiência ele teceu o 

seguinte comentário: 

Minha práxis política em Milwaukee nunca suplantou minha identidade 
pastoral e cristã. Antes porém, me levou a refletir criticamente sobre o meu 
ministério e a natureza e missão da Igreja, o que me permitiu descobrir o 
mundo dos pobres e oprimidos como referencia fundamental do 
Evangelho192. 

Foi nesta época, envolvido com o pastoreamento e com ações sócio-políticos com 

a comunidade na qual atuava, que Costas escreveu seu primeiro livro La iglesia e su mision 

evangelizadora, como fruto da elaboração desta experiência.  

Na década de 70 atuou ministerialmente em São José, Costa Rica, como deão e 

professor do Seminário Bíblico Latino-americano. Nesta instituição ele lecionou Missiologia 

e Comunicação. Devido a problemas com a administração do SBL ele não continuou com as 

funções que exercia na instituição, o que lhe causou intensa tristeza. Foi em Amsterdã, na 

Universidade Livre, que cumpriu um programa de doutorado e defendeu a tese sobre a 

Teologia da Missão e Cristianismo na América Latina. Em 1980 voltou a atuar na América do 

Norte como professor de Missiologia e como deão do seminário. Esta foi sua última função 

ministerial antes do falecimento em 1987, aos 45 anos. 

2.7.1 Orlando Costas e o evangelicalismo latino-americano 

Orlando Costas era um representante fiel da tradição Batista. A partir deste 

segmento denominacional ele se localizava também no evangelicalismo latino-americano e 

como um dos mais esforçados teólogos da missão. Como tal ele juntou-se à FTL  

Fraternidade Teológica Latino-americana e foi um dos seus membros mais proeminentes. 

Também participou dos principais eventos por ela organizados em seu tempo de vida, e de 

outros eventos organizados pelos teólogos da missão do Mundo dos Dois Terços. 

Costas produziu um volume significativo de material teológico. Certamente o fez 

na medida do que era possível para um teólogo do caminho, ou seja, que ao mesmo tempo em 

que teologizava, pastoreava, lecionava, participava de movimentos sociais e cuidava da 

família. Seu tema predileto era a evangelização. Em função dele todos os demais temas eram 

tratados. Mas, como o fazia em uma perspectiva evangelical latino-americana a evangelização 

era concebida como tarefa missionária da igreja, que envolvia uma ação integral. Para 
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Orlando Costas, toda e qualquer ação missionária da igreja deveria resultar em conhecimento 

de Deus e seu seguimento. 

2.7.2 Orlando Costas e a Teologia da Libertação 

A postura ecumênica e dialogal de Orlando Costas inspirou seus amigos a chamá-

ocalizado em sua tradição cristã, no 

entanto, afeito ao diálogo com as mais diversas representações cristãs, para fins de um fazer 

teológico consistente e evangélico. 

A teologia de Costas revela preocupação com os pobres e oprimidos da América 

Latina e do Mundo dos Dois Terços em geral. É neste conjunto maior que ele situa os 

hispânicos na América do Norte, dos quais ele também se tornou representante. Esta posição 

de latino-americano e de hispânico na América do Norte projetou seu olhar para as camadas 

oprimidas nas sociedades ricas, e para os países pobres em um mundo dominado pelos mais 

ricos. É neste sentido que se tornou bastante perceptível a presença do tema da libertação na 

teologia por ele desenvolvida, no entanto na perspectiva protestante-evangélica. 

2.7.3 A Teologia da Missão Integral de Orlando Costas 

Orlando Costas, juntamente com outros teólogos evangélicos latino-americanos, 

apresentou uma nova maneira de compreender a missão da Igreja: a Missão Integral. A 

teologia da missão evangélica latino-americana surge da compreensão da realidade como um 

todo, para a qual a igreja foi enviada enquanto comunidade missionária. A busca pela 

transformação da realidade deve passar pela compreensão da sua abrangência e integralidade.  

Em sua teologia Costas busca resgatar os princípios teológicos dos movimentos 

protestantes à luz da experiência histórica latino-americana. Mas, ao mesmo tempo, se mostra 

sintonizado com os movimentos libertacionistas do Mundo dos Dois Terços, aos quais se 

propõe a responder a partir da sua tradição. 

O método utilizado por Orlando Costas em sua elaboração teológica é comum aos 

teólogos evangélicos da missão latino-americanos. Eis as suas características: a 

contextualização como princípio a ser observado na análise da realidade sócio-cultural e da 

história das missões. A fé é condição para o labor teológico, pois é ela que recepciona as 

Escrituras como Palavra de Deus que ilumina a compreensão da realidade. Este encontro com 

a Palavra de Deus nas Escrituras se dá com ajuda da hermenêutica contextual e a mediação 

teológica do Reino de Deus. É necessário descobrir a Palavra de Deus na vida, tanto das 
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comunidades bíblicas, como das comunidades atuais. A palavra de Deus, contextualmente 

interpretada por uma nova hermenêutica, orienta a compreensão da realidade histórica, que 

passa a ser analisada teologicamente na perspectiva do seu todo. Mas não prescinde do auxílio 

das demais teologias, principalmente da TdL e suas leituras, bem como das ciências diversas 

que contribuem como referencial teórico dentro de suas especificidades, para o entendimento 

das partes. Na atualidade a Ecologia tem contribuído muito para o entendimento da inter-

relação do ecossistema, portanto, da integralidade da missão. A compreensão da realidade 

mediada pelas Escrituras, e contando com o apoio ciências diversas, deve resultar em uma 

ação evangelizadora integral, ou seja, envolver todos os aspectos da realidade que foram 

afetados pelo pecado e são orientados pela injustiça, ganância, perversidade, avareza e desejo 

de destruição, e carecem de restauração também integral. Esta ação evangelizadora integral se 

dá não somente através do anuncio do querigma, mas do serviço ao mundo (diaconia).
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2.8 Considerações Finais 

A Teologia da Missão Integral é uma forma de Teologia Latino-americana. Ela 

parte de uma tradição cristã definida: o protestantismo evangélico latino-americano.  Seu 

surgimento está diretamente relacionado à luta pela autonomia e identidade deste segmento 

religioso cristão, em relação aos esforços missionários estrangeiros que trouxeram a fé 

evangélica para a América Latina. Porém, seu contexto de surgimento também é a turbulenta 

situação concreta da América Latina, com seus problemas sociais, econômicos e culturais.  O 

esforço da missão integral é não desconsiderar nenhum destes aspectos na análise da realidade 

na qual a Igreja é chamada a missionar. Ela parte do pressuposto de que a realidade é 

complexa e envolve um emaranhado de estruturas e situações que envolvem a missão da 

Igreja. A vida no mundo é envolvente e necessita ser tratada teologicamente nesta perspectiva. 

Tal compreensão impõe à Teologia da Missão uma responsabilidade contextualizadora e 

holística que lhe dará o caráter de missão integral. Quanto aos aspectos metodológicos e 

definidores do seu caráter teológico, serão objeto de tratamento no próximo capítulo desta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


