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O que O que éé cultura, cultura, 
contextualizacontextualizaçção?ão?

ÉÉ posspossíível conciliar vel conciliar 
Evangelho e cultura?Evangelho e cultura?
De que modo a cultura De que modo a cultura 

afeta afeta misõesmisões e e 
adoraadoraçção?ão?



Alguns lembretes Alguns lembretes 
sobre a essência de sobre a essência de 

missões, da adoramissões, da adoraçção e ão e 
do cultodo culto

lembreteslembretes



O subO sub--solo de nossa formasolo de nossa formaçção/aão/açção ão 
®® Nossa heranNossa herançça do protestantismo a do protestantismo 

conversionistaconversionista
®® Salvacionismo Salvacionismo –– foco na salvafoco na salvaçção ão àà

soteriocentrismosoteriocentrismo

®® FormaFormaçção teolão teolóógica protestante no Brasil gica protestante no Brasil ––
sua origem, contesua origem, conteúúdo, ênfases e tensõesdo, ênfases e tensões

®® Vamos lembrar que a ET reproduz modelos ...Vamos lembrar que a ET reproduz modelos ...
®® Nossa teologia, prNossa teologia, prááticas eclesiticas eclesiáásticas e sticas e 

litlitúúrgicas orientadas pelo salvacionismorgicas orientadas pelo salvacionismo
®® Perdas & ganhosPerdas & ganhos

-- ganhos em missõesganhos em missões
-- perdas em formaperdas em formaçção de vidasão de vidas
-- perdas em não termos a integralidade do evangelhoperdas em não termos a integralidade do evangelho
-- Ex.: Ex.: ressurreiressurreiçção: fato perifão: fato periféérico, inclusive historiogrrico, inclusive historiográáficofico



®® PragmatismoPragmatismo
-- Isso funciona?Isso funciona?
-- ““OcupacionismoOcupacionismo””: cristianismo = trabalho : cristianismo = trabalho àà gerador de vidagerador de vida

®® RevelaRevelaçção ão ““regressivaregressiva””?!?!??!?!?
-- ddíízimo zimo –– negociata com Deus??negociata com Deus?? ((““rationalrational choicechoice””?!?)?!?)
-- templo templo –– habitahabitaçção do sagrado?!? ão do sagrado?!? ––sagrado vs. profano??      sagrado vs. profano??      
-- voluntarismo vs. voluntarismo vs. legalismolegalismo operacionaloperacional ((““você tem de ...você tem de ...””)     )     
-- por dever ou por por dever ou por ““prazerprazer””? (? (ÉÉtica de Paulo no livro ...)tica de Paulo no livro ...)

®® Focos Focos missiolmissiolóógicosgicos no campono campo
-- soteriocentralizasoteriocentralizaççãoão da mensagem, no foco das da mensagem, no foco das 
atividades eclesiatividades eclesiáásticas, no sentido da vida ...sticas, no sentido da vida ...
-- cristianizacristianizaççãoão ((sacralizasacralizaççãoão da cultura, que se da cultura, que se 
torna em teologia) torna em teologia) àà ex.: ex.: éética legalistatica legalista, omissão , omissão 
polpolííticotico--social ...social ...
-- evangelho estratosfevangelho estratosfééricorico (visão escatol(visão escatolóógica)gica)

O subO sub--solo de nossa formasolo de nossa formaçção/aão/açção ão 



®® HojeHoje: : ““RationalRational choicechoice”” ((StarkStark & & BainbridgeBainbridge))
-- Seres humanos buscam o que Seres humanos buscam o que éé gratificante e evitam o gratificante e evitam o 
dispendiosodispendioso
-- Busca de recompensa pelo menor custoBusca de recompensa pelo menor custo
-- Religião: sistemas de compensadoresReligião: sistemas de compensadores
-- Bens simbBens simbóólicos da salvalicos da salvaççãoão

®® Missões no mundo Missões no mundo neoneo--pentecostalpentecostal
-- AlteraAlteraçção do foco ão do foco àà do poder do Espdo poder do Espíírito Santo rito Santo 
para o poder do econômico e da possepara o poder do econômico e da posse
-- Do evangelho estratosfDo evangelho estratosféérico para o terrenorico para o terreno
-- PotencializaPotencializaççãoão dos dos ““poderespoderes”” das trevas das trevas (encosto)  (encosto)  
-- Em busca de um projeto da vida boa ...Em busca de um projeto da vida boa ...

O subO sub--solo de nossa formasolo de nossa formaçção/aão/açção ão 



Cultura brasileiraCultura brasileira
e missõese missões



ComunicaComunicaçção ão èè uso de suso de síímbolosmbolos
®Por trás dos símbolos temos as idéiasà conteúdos
®A forma de um determinado símbolo entre duas 

culturas diferentes pode parecer igual, mas seu 
conteúdo (significado) poderá ser diferente.
Ex.: o sangue para nós geralmente é algo asqueroso, mas para os 
povos que utilizam o sacrifício cultual de animais é algo significativo.

®MENSAGEM BÍBLICA
Significadosè absolutos //// formasè relativas

®Absoluto: algo que não muda. 
®Significados absolutos: necessidade de seguir 

estritamente os princípios bíblicos, tal como se 
encontram na Palavra de Deus

®Responsabilidade do ministro transcultural: 
comunicar os princípios bíblicos, que jamais 
mudam, através de formas culturalmente 
significativas, que são mutáveis.



Missões e culturaMissões e cultura
®Há necessidade de considerarmos os 

fenômenos culturais durante a 
pregação do Evangelho

®Senão corremos o risco de falarmos 
para quem?

®Além disso, nossa mensagem precisa 
ser significativa ...

®ser relevante para quem vai ouvir ...
®como a mensagem bíblica foi para a 

sua época ...



Missões e culturaMissões e cultura
®® Paulo foi um comunicador Paulo foi um comunicador 

transcultural eficiente:transcultural eficiente:
® Atos 17.16ss: ... AO DEUS 

DESCONHECIDO ... à começou pela 
cultura, em vez de criticar à buscou buscou 
um ponto de contato um ponto de contato para atrair as 
pessoas para a importância de sua 
mensagem

® 1 Coríntios 9.16-27:  ... fiz-me tudo 
para com todos, com o fim de, por 
todos os modos, salvar alguns ...



Cultura brasileira e missõesCultura brasileira e missões
® Povo festivo
® Ter prazer no que está fazendo
® Lugar da casa na cultura brasileira
® Valorização mais das pessoas do que das 

instituições
® Cordialidade
® Anarquia & caos à sistema de organização
® Humor incontinente
® Inventividade semântica
® Conceito acontecimental do tempo
® Jeitinho à levar vantagem / corrupção, mas 

criatividade, solidariedade, vicariedade



CulturaCultura
e adorae adoraççãoão



O que hO que háá de comum entre adorade comum entre adoraçção, ão, 
cultura e contextualizacultura e contextualizaçção?ão?

üTeriam alguma coisa em comum?
üA adoração envolve a vida interior, 

a nossa percepção
üA cultura é a malha de significados 

em que estamos inseridos
üA contextualização se refere às 

mutações das manifestações 
culturais



Algumas questões relacionadasAlgumas questões relacionadas
àà adoraadoraçção / cultura / Evangelhoão / cultura / Evangelho

üA adoração é de origem bíblica 
ü A cultura é de origem humana
ü Contextualização tem a ver com as variações e 

relatividades da manifestação da cultura na 
linha do tempo e em regiões diferentes 
üA adoração poderia se compatibilizar com as 

variadas manifestações culturais?
üOs fatos e fenômenos culturais poderiam 

nortear a adoração?
üNeste último caso, nortear a forma, o conteúdo 

também?



O culto cristão tem sido uma busca por O culto cristão tem sido uma busca por 
sensasensaçções para a pessoa? Deixou de ser ões para a pessoa? Deixou de ser 

um presente para Deus?um presente para Deus?
Quantas vezes o culto tem sido apenas Quantas vezes o culto tem sido apenas 

ativador de nossas emoativador de nossas emoçções?ões?
O culto tem de ser feito para pessoa O culto tem de ser feito para pessoa 

se sentir bem?se sentir bem?
Mas aMas aíí teremos culto, um momento teremos culto, um momento 

artartíístico ou apenas distrastico ou apenas distraçção, ão, 
entretenimento????entretenimento????

Como tem sido a adoraComo tem sido a adoraçção em ão em 
nossa cultura?nossa cultura?



AtAtéé que ponto nosso culto que ponto nosso culto éé o resultado de o resultado de 
nossa vida particular de obediência e nossa vida particular de obediência e 

adoraadoraçção a Deus?ão a Deus?
§§ A adoraA adoraçção ão éé resultado e não produtora de vida. resultado e não produtora de vida. 

§§ A adoraA adoraçção e o nosso relacionamento com Deus.ão e o nosso relacionamento com Deus.

§§ A visão salvacionista e nossa escatologia A visão salvacionista e nossa escatologia 
antropocêntrica.antropocêntrica.

§§ Mas serMas seráá que nascemos para isso apenas?que nascemos para isso apenas?

§§ A adoraA adoraçção e o culto, portanto, estão ão e o culto, portanto, estão 
relacionados com nosso proprelacionados com nosso propóósito de vida.sito de vida.

§§ A adoraA adoraçção sem vida ão sem vida éé como um show, um como um show, um 
entretenimento.entretenimento.



Para que fomos criados?Para que fomos criados?

B – C – D = dizemos que é o TODO do Evangelho
A – Z        = na verdade é o TODO
B – C – D = é apenas parte

AA
Deus nos criouDeus nos criou
para ... (Z)         para ... (Z)         GnGn 1,21,2

ZZ
Vivermos paraVivermos para
a gla glóória de Deusria de Deus

Is 43.7Is 43.7

BB
GnGn 33

CC
RmRm 3.233.23

DD

2 Co 5.152 Co 5.15

1 Co 10.311 Co 10.31

Esse diagrama foi inspirado em DeVern Fromke, O supremo 
propósito, São Paulo: ELO, 1980.



O culto pO culto púúblico deve ser blico deve ser 
expressão de nossa vida expressão de nossa vida 

dedicada a Deus durante a dedicada a Deus durante a 
semana.semana.



Quais são os nossos objetivos em Quais são os nossos objetivos em 
cultuar a Deus?cultuar a Deus?

§§ Obter favores? Ganhar alguma graObter favores? Ganhar alguma graçça? Um a? Um 
sacramento, então?sacramento, então?

§§ Perdoar nossas culpas, como uma espPerdoar nossas culpas, como uma espéécie de cie de 
pagamento de penitência, missa? Cabe aqui pagamento de penitência, missa? Cabe aqui 
o conceito de culto o conceito de culto massantemassante, onde os pais , onde os pais 
saem atrsaem atráás dos filhos para os trazerem s dos filhos para os trazerem àà
marra para a igreja (a igreja somos nmarra para a igreja (a igreja somos nóós). s). 

§§ Isso seria transformar o culto num meio de Isso seria transformar o culto num meio de 
gragraçça ...a ...



E a nossa adoração e culto só
depende de estarmos 

no local certo 
(um templo)?

Temos aprendido a adorar a 
Deus mesmo na dor e na 

desgraça?



EstEstáá correta a igreja que quer correta a igreja que quer 
ter um culto para atrair ter um culto para atrair 

pessoas e atpessoas e atéé mesmo para mesmo para 
concorrer com outras igrejas. concorrer com outras igrejas. 

Teologia do Mercado Teologia do Mercado –– oferta oferta 
de servide serviçços conforme o os conforme o ““gosto gosto 

do freguêsdo freguês”” ou ou ““clientecliente””??



Vamos lembrar que adoraVamos lembrar que adoraçção ão éé
mais Deus e menos eumais Deus e menos eu

Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de 
Deus, que apresenteis os vossos corpos em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o 
vosso culto racional.

Romanos 12.1

Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim ...
Gálatas 2.20

Veja também Lucas 9.23; 2 Coríntios 5.15



Na adoraNa adoraçção o que poderia ser aceito e ão o que poderia ser aceito e 
rejeitado em termos das quatro categorias?rejeitado em termos das quatro categorias?
üüEscândalo (Romanos 10)Escândalo (Romanos 10)
üüCuidar da fraqueza do crente frCuidar da fraqueza do crente fráágil gil –– amor amor 

estestáá acima do conhecimento (1 acima do conhecimento (1 CorCorííntiosntios 8)8)
üüTudo Tudo éé llíícito, mas nem tudo convcito, mas nem tudo convéém, nem tudo m, nem tudo 

edifica. (1 edifica. (1 CorCorííntiosntios 6.12; 10.23)6.12; 10.23)
üüDiscernir entre louvor/adoraDiscernir entre louvor/adoraçção e ão e 

entretenimento/apresentaentretenimento/apresentaçção artão artíística             stica             
àà aeraeróóbica gospel?! // adorabica gospel?! // adoraçção ou agitaão ou agitaçção?ão?
üü Ritmos locais vs. ritmos angloRitmos locais vs. ritmos anglo--saxônicossaxônicos
üü Avaliar prAvaliar prááticas de culto para ver se ticas de culto para ver se 

contradizem a Palavra de Deuscontradizem a Palavra de Deus
üü Quais outras questões ???Quais outras questões ???



ConclusãoConclusão

üüSomos enviados ao mundo Somos enviados ao mundo (João 17.18)(João 17.18) não para não para 
vivermos para ele, mas para vivermos para vivermos para ele, mas para vivermos para 
Cristo nele Cristo nele (2 (2 CorCorííntiosntios 5.15)5.15)
üüE como cristãos devemos viver a vida o mais E como cristãos devemos viver a vida o mais 

normalmente possnormalmente possíível, contudo sem nos vel, contudo sem nos 
mancharmos com o pecado mancharmos com o pecado (G(Gáálatas 5.1latas 5.1--13)13)
üüEste mundo (Este mundo (grgr. . aionaion) ) éé governado por Satangovernado por Satanáás, s, 

o pro prííncipe das trevas ncipe das trevas ((EfEf 2.12.1--10)10)
üüO mundo inverte os valores de Deus O mundo inverte os valores de Deus (Is 5.20)(Is 5.20)
üüQual tem sido a influência da sociedade presente Qual tem sido a influência da sociedade presente 

em suas decisões pessoais, nos padrões de em suas decisões pessoais, nos padrões de 
conduta na vida diconduta na vida diáária e na adoraria e na adoraçção?ão?
üüEsponja Esponja -- óóleo leo -- sal/luz sal/luz (Mt 5.13(Mt 5.13--16)16)



O evangelho nunca O evangelho nunca 
éé hhóóspede da spede da 

cultura, mas seu cultura, mas seu 
juiz e redentor.juiz e redentor.

BruceBruce C. C. NichollsNicholls, Teologia do Evangelho e da Cultura, Teologia do Evangelho e da Cultura, Vida Nova, 1983, p. 13., Vida Nova, 1983, p. 13.
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