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Resumo

“Teologia, ética e crescimento de igreja” – O crescimento da igreja é um dos de-
safios contemporâneos mais importantes que o século 21 traz consigo. Portanto, 
para saber como devemos abordar essa questão, o autor nos convida a refletir sob 
uma perspectiva ética e teológica aos desafios que enfrentamos e enfrentaremos 
em algumas áreas do mundo onde o crescimento da igreja é moderado ou intenso.

Palavras-chave: Crescimento de Igreja, ética pastoral, motivação, visibilidade da 
Igreja.

THEOLOGY, ETHICS, AND CHURCH GROWTH

ABSTRACT
Church growth is one of the most important contemporary challenges of the 21st 

century. In order to know how we should address this issue, the author invites us to 
reflect, from an ethical and theological perspective, on the challenges we face and 
will face in some areas of the world where church growth is moderate or intensive.
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Introdução
No início do século 21 somos confrontados com dois desafios de extrema impor-

tância na área de crescimento de igreja. O primeiro deles é o crescimento muito 
lento em algumas partes do mundo, e o segundo, ao contrário, é um crescimento 
muito rápido. Ambas as situações trazem consigo problemas específicos que pre-
cisam ser abordados de forma produtiva e até agressiva. Vou compartilhar algu-
mas reflexões sobre os desafios éticos e teológicos enfrentados hoje e que serão 
enfrentados no futuro em algumas áreas do mundo onde o crescimento é intenso. 
Compartilho esse tema esperando que seja de utilidade para os líderes da igreja 
no processo de planejamento do futuro da igreja a fim de evitar armadilhas, algu-
mas das quais não parecem em nada perigosas.

I. Qualidade e crescimento numérico
Devo mencionar que desde o início, o crescimento numérico e missão da Igreja 

são inseparáveis e que ambos são indispensáveis para que a igreja seja a Igreja. O 
crescimento indica que a Igreja ainda está viva e sendo sustentada pelo Espírito 
do Senhor. Mas a questão que devemos explorar, e explorar com uma mente aber-
ta, tem a ver com o objetivo do crescimento da igreja: Por que queremos crescer? 
Qual é o propósito fundamental de batizar mais e mais pessoas? O crescimento 
obviamente traz reconhecimento, poder e influência, e essas questões precisam 
ser discutidas. Mas tenho sérias dúvidas se isso é realmente crescimento da igre-
ja. Eu realmente não acho que seja. O poder da igreja não é encontrado no grande 
número de membros que a constituem, mas no compromisso de seus membros em 
Cristo como Salvador e Senhor.
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O crescimento da igreja é um fenômeno que deve ser definido teologicamente 
como a realização do trabalho do Espírito na vida dos pecadores que, pela graça 
de Deus e a fé em Cristo, transforma pecadores em filhos de Deus e, por meio do 
batismo, os incorpora ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, 
o crescimento da igreja se dá por meio da proclamação da palavra de salvação 
por meio de Cristo e da ação do Espírito no coração do homem, levando a pessoa 
a experimentar uma conversão genuína. O crescimento da igreja sem conversão é 
numérico e, teologicamente falando, artificial. A solução não é parar o crescimento 
da igreja para garantir que aqueles que estão “na” igreja tenham experimentado 
a conversão. A parte importante da vitalidade espiritual dos membros da igreja é 
encontrada precisamente em sua participação no crescimento da igreja – na pro-
clamação do poder redentor da cruz.

No entanto, o equilíbrio entre o crescimento da igreja e a conversão é alcançado 
por meio do estudo da Bíblia e intensas orações por aqueles com quem estamos 
compartilhando o evangelho. A conversão ocorre por meio do poder convincente 
do Espírito no coração humano em conjunto com o ouvir da Palavra de Deus. Aque-
les que demonstram que se renderam ao poder convincente do Espírito durante 
uma vida inteira de compromisso com o Senhor com base nas Escrituras, devem 
ser batizados. Esses indivíduos devem continuar sendo espiritual e doutrinalmen-
te nutridos após o batismo e treinados para a missão.
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II. Ética da motivação
O crescimento da igreja é realizado pela participação dos líderes e membros da 

igreja na missão da igreja. Visto que existe algo chamado “inércia espiritual”, a mo-
tivação correta ocupa o centro do palco na missiologia. O poder do Espírito está 
interessado em usar vozes e ações humanas para mover outros a participarem da 
missão. As abordagens motivacionais devem se basear na teologia bíblica para 
enriquecer espiritualmente o indivíduo. Uma abordagem motivacional adequada 
deve ser informada e determinada pelo conceito bíblico da graça de Deus para co-
nosco. A motivação baseada no medo de perder nossa salvação é teologicamente 
errada e perigosa. A alegria e a gratidão, e não o medo, devem estar no coração dos 
membros da igreja que estão envolvidos na missão. Somente o amor ilimitado de 
Deus manifestado na cruz do calvário é poderoso o suficiente para mover os cren-
tes a servi-Lo para o crescimento da Igreja.

Encorajar os pastores a continuar participando do crescimento da Igreja é tal-
vez tão desafiador quanto motivar os membros da igreja. Alguns pastores podem 
precisar de mais motivação do que outros, pois nem todo mundo tem uma forte 
personalidade automotivada. Assumir que um pastor não tem que estar motiva-
do para participar no crescimento da igreja seria um erro. Todos nós precisamos 
de incentivo e motivação para cumprir a tarefa atribuída a cada um de nós. Talvez 
uma das razões para ter um pequeno ou nenhum crescimento em algumas regiões 
do mundo têm algo a ver com a possibilidade de que os líderes da igreja deixam os 
pastores sozinhos, com pouca ou nenhuma motivação para que possam participar 
do crescimento da Igreja.
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Mas a verdade é que uma ética motivacional para pastores é especialmente ne-
cessária em áreas onde a igreja está crescendo rapidamente. Deixe-me ser explíci-
to em meus comentários sobre este tópico. O fato de nós pagarmos para os pasto-
res fazerem o seu trabalho facilmente poderia prestar-se a práticas impróprias de 
motivação. Ameaçar os pastores com a perda de seus empregos se o seu número 
de batismos não aumentar, certamente é impróprio. A destituição de um ministro 
do ministério deve ser precedida de uma avaliação criteriosa do seu desempenho 
como ministro e não exclusivamente em razão da questão numérica. Qualquer ame-
aça verbal ou abuso psicológico de pastores que tenham como objetivo incentivar 
o crescimento da igreja, não é eticamente aceitável. Os líderes da igreja devem de-
senvolver métodos bíblicos que correspondam aos ensinamentos do Senhor Jesus 
Cristo, a fim de motivar os pastores e contribuir para o seu crescimento espiritual.

III. Visibilidade da igreja
Em locais onde a igreja está crescendo, cada vez ela está mais visível. Isso é bom, 

mas também traz desafios que talvez não tenhamos previsto e que devemos come-
çar a pensar. Aqui vou mencionar dois principais.

(1) Os adventistas e a imprensa: Há alguns lugares no mundo, e o número está cres-
cendo, onde o que acontece dentro da Igreja é um assunto de interesse público; é 
uma notícia. A igreja é tão conhecida e influente que a população não adventista 
é mantida informada pela imprensa sobre os eventos que acontecem na igreja. 
A transparência eclesiástica, que é sempre importante, torna-se extremamente 
importante nesse tipo de ambiente cultural. A maneira como resolvemos nossos 
assuntos será examinada pelo público em geral na arena da sociedade aberta 
e devemos estar sempre preparados para isso. Isso significa que os líderes da 
igreja devem tomar decisões com base em princípios sólidos e dentro das polí-
ticas da Igreja. O devido processo deve ser seguido e, às vezes, revisado para a 
depuração de elementos que poderiam ser mal utilizados pela imprensa ou que 
não estejam baseados nos melhores valores éticos.
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Alguns exemplos podem ser úteis para ilustrar esse ponto. A escolha dos líderes 
a nível de Associação, Missão e União deve ser feita de maneira a seguir o devido 
processo conforme descrito nos regulamentos da Igreja. As políticas internas que 
poderiam permitir um tratamento preferencial teriam que ser excluídas do proces-
so, a fim de torná-lo tão objetivo quanto possível. O mesmo se aplicaria aos casos 
em que um trabalhador é despedido. O protocolo adequado deve ser seguido para 
garantir que a decisão seja objetivamente justificável. Outro exemplo pode ser o 
uso do dinheiro e a administração. Essa é uma área na qual a Associação Geral 
tem promovido a transparência dentro da igreja. Minha sugestão seria para certi-
ficar-se de que se tivermos que justificar a distribuição e uso de dinheiro no nível 
administrativo local, deveríamos ser capazes de fazê-lo de uma forma que revele 
nossa integridade como igreja. A má publicidade baseada em coisas sobre as quais 
temos algum controle deve ser vista como inaceitável pelos líderes da igreja. Nossa 
alta visibilidade em muitos lugares ao redor do mundo deve continuar a ser uma 
bênção para as sociedades e para a própria igreja.

(2) Visibilidade e poder: Ter muitos membros da igreja em um determinado país 
ou cidade não só torna a igreja visível, mas também a torna influente e podero-
sa. Tradicionalmente, no mundo ocidental, temos sido uma igreja minoritária e, 
portanto, não sabemos como lidar com o poder que inclui uma igreja que não é 
necessariamente minoritária. Os riscos são grandes, mas as bênçãos são ainda 
maiores. Os dirigentes da Igreja deveriam explorar o uso adequado do poder e 
estabelecer os parâmetros corretos para não violar nossa integridade como o 
povo de Deus no tempo do fim. Nas sociedades onde somos altamente visíveis 
teríamos que abordar as questões sociais frente à população em geral, e propor-
cionar uma orientação com base em princípios claros que não são considerados 
como uma imposição de nossas doutrinas em uma sociedade na qual somos 
muito influentes. Esses são assuntos que precisam de uma atenção cuidadosa 
antes de enfrentarmos tais problemas.

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT   7



Também devemos ser cuidadosos com a forma como nos relacionamos com o 
sistema político do país ou da cidade. Há muitas pessoas em cargos políticos na-
cionais que gostariam de dar um tratamento preferencial para os líderes de uma 
igreja que é influente na sociedade. Isso é compreensível se mantivermos em men-
te que seu interesse é de caráter político e que no momento apropriado irão nos 
pedir favores especiais. Um tratamento especial com figuras políticas pode nos 
fazer sentir importantes, mas esses favores devem ser cuidadosamente examina-
dos para garantir que não nos coloquemos em uma situação que poderia ser pre-
judicial para a mensagem e missão da igreja. Como líderes, devemos ter em mente 
que nossa liderança não diz respeito a nós, mas à Igreja que nos confia o privilégio 
de servir por um período em um determinado lugar. O uso da influência da igreja 
pelos líderes deveria ser determinado pelo seu impacto sobre a igreja e não sobre 
o líder.

A questão do poder é muito importante e não devemos deixar nas mãos dos líde-
res locais defini-la. Seminários devem ser desenvolvidos para discutir as questões 
de poder e influência que surgem como resultado do crescimento da igreja e onde 
orientações são formuladas para nos ajudar a evitar alguns dos riscos inerentes a 
esses tipos de situações.

O crescimento da igreja nos forçará a lidar com questões teológicas e éticas que 
talvez não tenhamos pensado. O que ofereço aqui é o início do que provavelmente 
será uma discussão produtiva.
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