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SINOPSE 
 

A igreja, no decorrer da História, adotou práticas evangelizadoras que foram 

sedimentando um paradigma de missão que veio a ser fortemente marcado pelos 

empreendimentos de expansão colonialista. A partir do século XVI, uma bifurcação é 

feita com a Reforma, mas este projeto também não consegue fugir da lógica 

colonial. Acompanhamos a trajetória deste modelo que, influenciado pelo 

puritanismo e o pietismo, e com o retoque das ideias iluministas, vem a ser 

formatado nos Estados Unidos da América, dando origem ao paradigma missionário 

protestante dominante. 

Sustentamos que a igreja, em seus encontros com o “outro”, zelosa por cumprir 

programas de expansão, continua a reproduzir a mesma lógica colonialista de 

dominação que reforça a negação da identidade do “outro”. 

O primeiro capítulo retrata a crise paradigmática sociocultural e epistemológica que 

também afetou o movimento missionário contemporâneo em virtude do 

descompasso entre estratégias usadas pela igreja e as novas demandas e desafios 

que o mundo apresenta. O capítulo dois mostra a caminhada do movimento 

missionário através da História, destacando os eventos que viriam contribuir para a 

configuração do paradigma de missão. O capítulo três acompanha a sua trajetória 

protestante depois da Reforma e como ele se tornou o modelo dominante nos EUA. 

Finalmente, o capítulo quatro traz a reflexão a respeito de um novo jeito de pensar a 

missão, propondo uma missiologia dialógica descolonizada. 

Palavras-chave: missão; igreja; paradigma; colonialidade; alteridade; dialogicidade. 
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ABSTRACT 
 

Throughout history the Church has adopted evangelizing practices which 

consolidated a mission paradigm that became tightly influenced by colonialist 

expansion enterprises. As from sixteenth century took place  an embranchment with 

the Reformation, although this draft also failed to break away colonial logic. We have 

gone along with this pattern trajectory as affected by puritanism and pietism, in 

addition to illuminist ideas retouching, it comes to be formatted at United States of 

America generating a missionary paradigm dominant protestant.  

In meeting the “other”, we support that the Church, zealous with fulfilling expansion 

programs, continues to play the same colonialist logic of domination that reinforces 

the denial of "other" identity. 

The first chapter depicts the socio-cultural and epistemological paradigmatic crisis 

which also has affected contemporary missionary movement due to the mismatch 

amidst strategies used by the church and the fresh requests and challenges 

presented by the world. The second chapter demonstrates the missionary movement 

journey throughout history highlighting the events that would contribute for 

missionary paradigm setting; the third chapter follows its trajectory after the 

Reformation and how it became the dominant model at USA. Lastly chapter four 

introduces a reflection on a new way of thinking about mission proposing a dialogical 

decolonized missiology. 

Keywords: mission, church, paradigm, colonialism, otherness, dialogicity. 
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INTRODUÇÃO 
 
A ideia desta pesquisa surgiu de uma constatação da necessidade de novo 

paradigma missionário para o trabalho de missões, quando, em 1985, fui trabalhar 

em Angola, na África, e lá permaneci 17 anos. Logo de início pude verificar que o 

modelo missionário que reinava no Brasil e que me enviara não conseguia mais dar 

respostas para os novos desafios que despontavam no mundo, muito menos para as 

demandas locais que eu enfrentava nas rotinas diárias. 

Repentinamente, encontrei-me em um universo bastante estranho: convivendo 

com uma nova cultura bem diferente da ocidental e descaracterizada por duas 

guerras,1 um governo centralizador de linha marxista-leninista, e residindo em uma 

cidade que foi o epicentro do conflito armado, isolada em determinados períodos 

pelos combates. 

Depois de inúmeras dificuldades de adaptação e alguns erros culturais, 

somente não retornei por motivos alheios à minha vontade. Entretanto, minha 

formação em enfermagem possibilitou-me uma nova chance e veio nortear o meu 

projeto missionário para aquela nação, dando um novo direcionamento para a minha 

vida. Foi assim que, sofrendo com a igreja angolana, decidimos não ficar refém da 

situação para não sucumbir diante da miséria que nos era imposta pela guerra e 

seus desdobramentos. Juntos, organizamos o “contra-ataque”, resistimos e 

descobrimos que a crise traz oportunidades imperdíveis para a igreja exercer a sua 

missão.  

Neste empreendimento de reavaliar motivos, sentido, objetivos e metas, 

precisei “reinventar” meu programa de trabalho, principalmente com o 

recrudescimento da situação político-militar que assolou todo o país. Novas 

perguntas exigiam novas respostas, conduzindo-nos a focar as ações na formação 

de agentes de transformação e, com as lideranças locais, trabalhar pela 

transformação de realidades por meio de projetos de desenvolvimento, conforme 

                                                           
1 Guerras de Angola – Desde 1961, movimentos de resistência ao regime colonial português 
iniciaram uma luta armada, até que em 1975 conseguiram a independência de Angola. A partir deste 
ano, dois dos movimentos não se entenderam quanto a um governo de transição e aos protocolos 
assinados, iniciando um novo conflito protagonizado pelo MPLA, no governo do país com o apoio da 
URSS e a UNITA, movimento de oposição ao regime marxista-leninista, auxiliada pelos EUA. A 
guerra só terminou em 2002 com a morte de Jonas Savimbi, líder da guerrilha e a assinatura dos 
acordos de paz. 
 



11 
 

escrevi na dissertação de mestrado: “As necessidades e demandas que a 

devastação da guerra gerava no cotidiano colocavam para a comunidade batista a 

necessidade de revisão em sua eclesiologia para procurar responder às novas 

perguntas que surgiam”.2 Houve um frutífero intercâmbio com organizações 

internacionais e foram implantados vários projetos sociomissionários, que geraram 

empregos e renda, devolveram a dignidade e a autoestima para as pessoas e 

contribuíram para o desenvolvimento da cidade. 

Essa vivência forjou minha prática exatamente no processo do “fazer diário”, 

do serviço sacrificial, do negociar constantemente e do reconhecer a 

interdependência para, juntos, e na medida do possível, trabalharmos pela 

construção de uma sociedade melhor. 

Em agosto de 2002, fui convidada pela Junta de Missões Mundiais da 

Convenção Batista Brasileira a retornar ao Brasil para trabalhar com a formação de 

missionários e assumir a coordenação do projeto ‘Voluntários Sem Fronteiras’, que 

tem por objetivo preparar e enviar equipes de jovens para países com baixo IDH, 

principalmente na África. O plano pedagógico inicial visava programas de missão 

com engajamento em projetos de transformação social. O “laboratório” em Angola já 

demonstrara que era possível a transformação de comunidades pelo evangelho 

integral3 e, portanto, era fundamental rever nosso paradigma de missão que, 

segundo o pensamento de David Bosch, deve constituir um ministério 

multifacetado.4 Para ele, a definição de missão está imbricada com a compreensão 

sobre o que a igreja foi chamada a realizar no mundo de seu tempo. Entretanto, a 

forte pressão de algumas lideranças e as ênfases da instituição para restringir o 

trabalho a ações de proclamação não só ameaçavam descaracterizar o projeto, mas 

                                                           
2 NASCIMENTO, Analzira. Crise e Esperança: A práxis pastoral da Igreja Batista na guerra de 
Angola, 2005.235 p Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) UMESP. São Paulo, p.154. 
3 É a evolução de um conceito proveniente de um debate teológico, pastoral e missional sobre a 
verdadeira significância e prática da mensagem de Jesus Cristo, que correu pela América Latina 
(Congresso Latino-Americano de Evangelização - CLADE I - em Bogotá, 1969). Um dos 
desdobramentos foi o surgimento da Fraternidade de Teólogos Latino-americanos (FTL -
Cochabamba, 1970), e popularizou-se com o Congresso Internacional de Evangelização Mundial 
realizado em Lausanne, Suiça, em 1974. Tomava corpo, então, a nascente teologia da missão 
integral cuja repercussão se faz presente até os dias de hoje pelo mote: “O evangelho todo, para o 
homem todo”. 
4 David Bosch, missiólogo sul-africano, em sua obra Missão Transformadora: mudanças de 
paradigma na teologia da missão faz uma análise das Conferências que influenciaram movimentos 
missionários e sua compreensão de missão. Na Conferência de Willingen (1952), foi adotada a 
‘fórmula’: MARTYRIA (conceito abrangente) = KERYGMA + DIACONIA + KOINONIA. 
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também me impeliam a fazer uma pausa tática e empreender uma busca por 

caminhos alternativos.  

Desenvolver um programa inovador, enfrentando embates de uma mentalidade 

de manutenção, que se opõe a dialogicidade com questões contemporâneas, foi o 

que me motivou/desafiou a começar a trabalhar nesta pesquisa. Fui percebendo que 

a minha inquietação inicial, que aparentemente se resumia no âmbito de estratégias 

e metodologias, agora ao entrar em contato com diferentes tendências e correntes 

de pensamento no movimento missionário atual, algumas evidências começaram a 

mostrar que o descompasso não era só uma questão operacional batista, mas o 

Brasil protestante, de uma forma geral, reproduzia um modelo inspirado numa visão 

de mundo que apresentava claros sinais de esgotamento. 

No início da pesquisa, o objetivo era passar alguns meses nos Estados Unidos 

da América, na região de Richmond, visitando os escritórios centrais da SBC,5 

especialmente as dependências da IMB6 para coletar informações que me 

fornececem subsídios para melhor compreensão do pensamento desta tão famosa e 

considerada a maior agência denominacional enviadora de missionários em todo o 

mundo.  Minha ideia era também estabelecer uma transversalidade com algumas 

escolas de formação missionária no Brasil, para analisar o quanto reproduzíamos, 

ou não, o paradigma  norte-americano em nossa missiologia brasileira e para ser 

mais específica, a missiologia batista. 

Como docente em algumas escolas em diferentes regiões do Brasil, percebi 

que os processos não eram como eu previa, e a confirmação veio com o silêncio das 

escolas consultadas. Só uma concedeu autorização para a pesquisa, mas era 

insuficiente para a comprovação da tese. Sem acesso aos arquivos e documentos, 

desisti das duas possibilidades porque com esta metodologia eu estaria dependendo 

de informações autorizadas e foi então que optei pela pesquisa bibliográfica. 

Com a caminhada na universidade, a investigação me conduziu para novas 

possibilidades e minha compreensão foi tomando outros rumos, ajudando-me a 

entender que o problema não se restringia simplesmente a uma necessidade de 

rever ‘os jeitos de fazer’. A convivência com grupos de vanguarda, especialmente os 

que trabalhavam com uma abordagem holística, trouxe uma contribuição para a 
                                                           
5 SBC – Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos (SBC), sediada em Richmond, na Virgínia. 
6 IMB – International Mission Board (Junta de Missões Mundiais), organização denominacional 
pertencente à SBC. 
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delimitação desta tese. Eu ainda ficava intrigada com uma questão: por que alguns 

cristãos sinceros e bem-intencionados, preocupados com a situação espiritual ou 

mesmo com todos os aspectos da vida do ser humano, continuam reproduzindo uma 

prática missionária caracterizada como “os superiores que sabem e podem resolver 

os problemas do ‘outro’ e decidir o que é bom para ele”? Por que até mesmo alguns 

defensores de um discurso que conclama a igreja contemporânea a se inserir 

melhor na sociedade e educar o seu olhar para uma interpretação diferenciada 

quanto aos desafios além dos seus portões, não conseguem construir uma relação 

dialógica-diaconal e escapar da lógica colonial em seus encontros com o “outro”? 

Minha hipótese é que nos encontros com o “outro”, na ânsia de cumprir uma 

agenda eclesiástica, muitas vezes o missionário não consegue reconhecê-lo como 

sujeito, ou seja, o paradigma de missão que predomina, principalmente no mundo 

evangélico, continua a reproduzir a mesma lógica colonialista eurocêntrica de 

dominação que reforça a negação da identidade do “outro” e o reduz a objeto. 

Nesta pesquisa, trazemos propostas sobre como atuar numa nova lógica 

descolonizada que venha contrapor ao continuísmo de um modelo que dá sinais tão 

claros de exaustão e trabalhar por uma cultura de liminaridade7 que respeite outras 

cosmovisões com seus saberes e as suas diferenças. A proposta vai discutir o 

paradigma dominante na prática missionária, provocando uma reflexão em torno da 

temática da alteridade que pressupõe nos relacionamentos sociais a distinção do que 

é o “outro”, ou seja, os seres humanos interagem, são interdependentes, no entanto, o 

“outro” é um ser distinto e a sua subjetividade deve ser preservada, em contraposição 

à abordagem ‘bancária’8 que prioriza o depósito de conteúdos nas pessoas, 

especialmente as que vivem ‘fora do arraial cristão’. 

Esta tese não é um estudo sobre teologia da missão e muito menos uma 

pesquisa histórica sobre modelos de missão, mas quer demonstrar como foi sendo 

configurado ao longo dos séculos este paradigma dominante que ainda hoje 

percebemos em quase todos os movimentos missionários. Ela vai discorrer 

especificamente sobre a sedimentação do modelo missionário dominante na 

                                                           
7 Interação cultural entre diferentes indivíduos onde não há supressão ou movimento de 
subalternidade da expressão cultural alheia, mas há interação dialógica e de troca de suas matrizes 
culturais. 
8 Educação Bancária - Paulo Freire se refere a “educação bancária” como sendo uma metodologia 
em que o aluno é simplesmente um recipiente onde os conteúdos “são despejados”. A postura é 
apassivada, basta memorizar ou repetir. Não existe relação de dialogicidade. 
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atuação da igreja nos encontros com o “outro”, especialmente a partir do projeto 

eurocêntrico colonialista de dominação no século XVI. A temática será abordada 

numa transversalidade com os estudos Pós-Coloniais, porque acreditamos que, em 

se falando de alteridade, hoje o nosso estranhamento no encontro com o “outro” 

também tem suas raízes na formatação de uma cosmovisão ocidental hegemônica, 

que foi fortemente influenciada pelos empreendimentos de expansão colonialista a 

partir de 1492. Exatamente aqui, Enrique Dussel vai trazer uma contribuição 

essencial para o texto sobre relações de poder, dominação e subalternidade, 

quando a Europa pode se confrontar com o seu “outro”, se afirmar como centro do 

mundo e assim controlá-lo e vencê-lo. Para ele, não houve descobrimento, mas um 

“encobrimento do ‘outro”. 

Este é um ponto chave nesta pesquisa, pois sua relevância está em abrir uma 

discussão sobre o grau de cumplicidade dos programas missionários com 

movimentos imperialistas hegemônicos, em alguns momentos da História, utilizando 

as mesmas estratégias de abordagem colonialista, inclusive até a atualidade, em 

pleno século XXI. Sua importância também reside não só em estabelecer um diálogo 

com alguns teóricos dos estudos Pós-Coloniais, mas também com o sociólogo 

Boaventura de Sousa Santos para que, buscando uma compreensão melhor do 

homem e do mundo ao seu redor, seja possível propor um paradigma missiológico 

descolonizado9 que facilite reencontrar o caminho de uma prática missionária 

dialógica. 

A maioria desses autores vincula o trabalho missionário com os movimentos de 

expansão colonialista, assegurando serem interdependentes. Para eles, as 

“missões” foram parceiras nestes projetos etnocêntricos que conduziram à 

aniquilação de culturas locais. 

Outro referencial teórico utilizado são as teses de David Bosch sobre o projeto 

missionário ao longo da História e como a igreja de cada período compreendia seu 

papel na sociedade. Esse missiólogo também sustenta que o paradigma de missão 

foi fortemente contaminado por sua origem no colonialismo ocidental e que ele 

precisa deixar de ser “um símbolo da universalidade do imperialismo ocidental entre 

as novas gerações” do mundo emergente, do contrário “a presente estrutura da 

                                                           
9 Descolonizado – extrair resquícios de colonialidade do paradigma missiológico, ou seja, a partir dos 
conceitos dos teóricos dos Estudos Pós-coloniais, seria eliminar vestígios de uma lógica estrutural de 
dominação colonialista do pensamento e prática missionária. 
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missão moderna está morta”.10 E por isto o projeto de missão precisa buscar novas 

possibilidades para conseguir reconquistar seu espaço e ser relevante no presente 

século. 

 

Esclareço que no desenvolvimento da tese utilizo duas perspectivas como 

observadora do objeto: a da terceira pessoa, que analisa de “fora” o paradigma 

dominante; mas também da perspectiva da primeira pessoa, a partir da minha 

experiência de missionária, assumindo uma posição na discussão, particularmente 

no capítulo 4, pois a motivação principal para a pesquisa surgiu a partir da vivência 

pessoal de missão. Ali a fronteira entre pesquisador, objeto e sujeito ativo fica um 

pouco tênue, porque a confirmação e argumentação estão muito próximas da prática 

e das evidências. Foi preciso sair do camarote e “tirar a luva” como se refere Paulo 

Freire ao argumentar sobre a complexidade da neutralidade científica quando disse 

que: “não me parece possível nem aceitável a posição ingênua ou, pior, astutamente 

neutra de quem estuda, seja o físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático, ou o 

pensador da educação. Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os 

“outros” de forma neutra”,11 e principalmente no estudo desta temática, não posso 

colocar-me de fora, quando me dedico a esta pesquisa, estou diante do espelho.  

Sem cair num empirismo alienante e ao mesmo tempo dando o devido valor à 

experiência, fazemos um contraponto ao ceticismo epistemológico ocidental que 

muitas vezes despreza a prática e aproveitamos para lembrar a “possibilidade do 

conhecimento objetivo, cuja efetivação se dá na conjugação e no diálogo entre teoria 

e prática.”12 Procuramos objetividade possível, mas sem negar que somos sujeitos 

inseridos no mundo e na História. A pretensa neutralidade do conhecimento 

científico, um dos mitos da ciência moderna ocidental, é criticada por Boaventura de 

Sousa Santos, que a inclui na categoria de monocultura do saber e do rigor.  Ele nos 

incentiva a “discutir como podemos, no que diz respeito à ciência, ser objetivos, mas 

não neutros; como devemos distinguir entre objetividade e neutralidade”.13 

                                                           
10 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 617. 
 
11 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à pratica educativa, p. 86. 
12 MARCONDES DE MORAES, Maria Célia; MÜLLER, Ricardo Gaspar. História e Experiência: 
contribuições de E.P. Thompson à pesquisa em educação, p. 344.. 
 
13 SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a Teoria Crítica e Reinventar a Emancipação Social, p. 
23. 
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Essa racionalidade, que ele batizou de “razão indolente”, se considera única e 

recusa a aceitar a existência de conhecimentos alternativos ao conhecimento 

científico, por isto há um desperdício de experiências porque não são legitimadas ou 

credibilizadas pelas ciências hegemônicas. Entretanto, elas podem se tornar 

sementes e embriões de novas formas de produzir conhecimento. 

O texto está organizado em quatro capítulos, sendo que o capítulo um 

apresenta a crise paradigmática sociocultural e epistemológica que vivemos neste 

início de milênio e que afetou também o projeto missionário cristão. Segundo 

Boaventura de Sousa Santos, estamos em um período de transição paradigmática 

que se caracteriza por vivermos um tempo de busca, não por um novo 

conhecimento, mas por um novo modo de produção de conhecimento. Ele nos 

incentiva a ter uma atitude crítica com esta razão ocidental que reina desde o 

Iluminismo, “uma racionalidade que domina no Norte e que tem tido uma influência 

enorme em todas as nossas maneiras de pensar, em nossas ciências, em nossas 

concepções da vida e do mundo”.14 Ela é uma “razão indolente”, porque se 

considera única e não quer ver a diversidade epistemológica e a riqueza de outras 

culturas. Ela produz monoculturas que encobrem o “outro” e o tornam invisível, 

porque ele é diferente e não se enquadra em sua concepção hegemônica de 

realidade.  

Neste capítulo primeiro, mostramos o quanto o período das luzes influenciou o 

pensamento e prática missionária, contribuindo para configurar o sentimento de 

superioridade ocidental que já vinha de uma caminhada histórica e foi fortalecido 

com os projetos colonialistas. E hoje, este modelo de ação missionária entrou em 

crise e precisa buscar uma adequação para superar o descompasso com um novo 

mundo que valoriza e respeita a diversidade cultural. 

O capítulo dois faz uma retrospectiva na história do cristianismo com foco não 

em relatos de acontecimentos importantes, mas trabalhando o conceito de 

cristandade desde o século IV, para expor como o paradigma de missão foi sendo 

sedimentado a partir da compreensão que a igreja tinha acerca do seu papel no 

mundo em cada época. Fechando essa etapa, mostramos como o projeto ibérico 

através dos empreendimentos colonialistas na conquista da América foi 

determinante para delinear o modelo atual da prática missionária. 
                                                           
14 Ibid., p. 25. 
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Retomando o século XVI, o capítulo três vai percorrer o outro lado da 

bifurcação na história do cristianismo, começando com a Reforma Protestante, que 

vai dar origem a um novo paradigma, mas com um projeto também imperialista e 

monocultural. Com marcas do puritanismo e do pietismo, este modelo vai ser 

formatado nos Estados Unidos tornando-se uma matriz para o paradigma 

missionário dominante. Encerramos esta seção comentando a crise que se instalou 

na maior agência norte-americana enviadora de missionários, por conta de sua 

intransigência em não querer rever suas estratégias missionárias colonialistas, que 

já não conseguem mais se impor nos países emergentes. 

A tese conclui com o capítulo quatro propondo um reencontro com a 

dialogicidade na ação missionária para atuar numa nova lógica descolonizada, pois 

a prática de missão que predomina já vem dando claros sinais de esgotamento há 

muito tempo. E para escapar da colonialidade que está impregnada no paradigma 

que impera na atualidade, defendemos a recuperação do modelo ideal bíblico, o 

aprendizado com a História e a educação do olhar para ver o mundo na perspectiva 

do “outro”. Sustentamos a importância de fugir de todo resquício de colonialismo nas 

abordagens cristãs, como diz Boaventura de Sousa Santos, que “é nada mais nada 

menos do que a incapacidade de estabelecer relação com o “outro” a não ser 

transformando-o em objeto”.15 É preciso parar de invadir “a casa do ‘outro”, entender 

que ele também tem o que dizer e que, ouvindo, alcançaremos condições de 

diálogo. 

                                                           
15  SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência, p. 
83. 
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Capítulo 1 
CRISE PARADIGMÁTICA:  

exaustão de modelos ocidentais 
 

Vivemos tempos de sociedades intervalares,16 uma época de transição 

caracterizada por grandes mudanças sociopolíticas e culturais, tanto na esfera 

global como localizada. Estamos observando o esgotamento de modelos que foram 

referência e determinavam as formas de pensar e fazer. Presenciamos o fim de um 

tipo de sociedade, um paradigma que se enfraquece e que foi “construído sobre a 

ideia de que a sociedade não tem outro fundamento senão o social (...) uma 

representação da sociedade na qual o mundo ocidental viveu durante vários 

séculos”.17 

No limiar entre um novo mundo que desponta e vai sufocando o anterior, que 

está ficando ultrapassado, surgem crises decorrentes não só da inadequação frente 

a novas realidades, mas como constatamos no decorrer da história da humanidade, 

também pela presença de diferentes cosmovisões que convivem simultaneamente 

em diferentes momentos de cada sociedade, gerando descompassos entre o 

conservadorismo e o emergente. Alguns críticos já identificam os nossos dias como 

um período de crise paradigmática. 

Esses fenômenos que vêm alterando os nossos quadros de referência e 

conduzindo a novas maneiras de compreender a realidade têm desdobramentos nos 

mais variados segmentos da sociedade, atingindo de modo certeiro o mundo cristão 

e, em especial, o paradigma missionário. 

Nossa sociedade mudou consideravelmente e a igreja continuou com o mesmo 

discurso dirigido a uma população de décadas passadas. Sua prática segue uma 

metodologia que, no âmbito da educação, Paulo Freire chama de “educação 

bancária”,18 em que o aluno é simplesmente um recipiente onde os conteúdos são 

despejados. A postura é apassivada, basta memorizar ou repetir. Não existe relação 

                                                           
16 O termo é usado por Boaventura de Sousa Santos para se referir a períodos de transição. 
Momentos de mudanças de paradigmas. 
17 TOURAINE, Alain. Um Novo Paradigma: para compreender o mundo de hoje, p. 55. 
18 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 2007, p. 66.  
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de dialogicidade, a ação educativa “se torna um ato de depositar, em que os 

educandos são os depositários e o educador o depositante”.  

A atividade missionária da igreja, que possibilita o diálogo com o mundo fora da 

realidade eclesiástica, também ficou em um descompasso sem precedentes. Se 

transportarmos/adaptarmos a “educação bancária” para a prática missionária, o 

educando seria o “outro”, o objeto da prática missionária, o depositário, enquanto 

que o educador é o missionário, o depositante, o último é aquele que detém o saber 

e, por isso, ignora ou não considera o que as pessoas do local já sabem. 

Essa prática já não consegue impor-se. Ela está dando respostas para 

perguntas que não são mais feitas. 

 

1.1 A Crise Paradigmática Sociocultural e Epistemológica 
Ao defender sua tese sobre a transição paradigmática, Boaventura de Sousa 

Santos argumenta que o paradigma epistemológico ocidental, que dominou por 

muitos anos, foi cada vez mais dando sinais de esgotamento e refletindo cada vez 

menos a prática científica. Já é possível concluir que “a ciência em geral e não 

apenas as ciências sociais se pautavam por um paradigma epistemológico e um 

modelo de racionalidade que davam sinais de exaustão, sinais tão evidentes que 

podíamos falar de uma crise paradigmática”.19 Ele afirma que a condição da nossa 

condição é estarmos em um período de transição, ou seja, “temos problemas 

modernos para os quais não temos soluções modernas. E isso dá ao nosso tempo o 

caráter de transição”.20  
É uma crise do pensamento hegemônico que foi alicerçado em uma razão 

eurocêntrica. É indolente, porque se recusa a ver outros saberes, buscar novas 

soluções, e é incapaz de produzir novas ideias.21  

Essa falência, cada vez mais visível, também expõe de forma gritante o grande 

desafio de trabalhar para a construção/configuração de um modelo emergente, 

ainda de difícil identificação que esse sociólogo também denomina de “paradigma de 

um conhecimento prudente para uma vida decente”. 22 

                                                           
19 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política, p. 25. 
20 SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a Teoria Crítica e reinventar a emancipação social, p. 19. 
21 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência, 
p. 42. 
22 IDEM. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência, p. 74. 
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Em outro texto, Boaventura trabalha com mais especificidade esse tema da 

crise paradigmática, nem sempre relacionada com períodos de macro, mas também 

micromudanças. Segundo ele, há basicamente dois tipos de crise paradigmática: 

crise de crescimento, quando há insatisfação com métodos ou conceitos, e 

acontecem com maior frequência, e crise de degenerescência, que envolve todo o 

paradigma e tem a configuração mais lenta, comprometendo a “própria forma de 

inteligibilidade do real que um dado paradigma proporciona e não apenas os 

instrumentos metodológicos e conceituais que lhe dão acesso”.23 

Thomas Kuhn, um físico teórico, que no transcorrer de suas pesquisas passou 

a se interessar muito pela História da Ciência e Filosofia, desenvolveu uma tese 

sobre crises e mudanças de paradigmas. Num primeiro momento, ele afirma que 

considera “paradigma” como “as realizações científicas universalmente reconhecidas 

que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência”.24 Posteriormente, ele emprega o 

conceito no sentido sociológico, que pode indicar “toda a constelação de crenças, 

valores, técnicas etc... partilhadas pelos membros de uma comunidade 

determinada”.25 

Embora sua teoria seja restringida às ciências naturais, podemos considerar 

válido aproveitar sua pesquisa e alguns conceitos como uma hipótese de trabalho, 

pois especialmente as suas ideias sobre o processo de substituição de modelos  

e assimilação de novos podem ser adaptadas para as ciências sociais. Segundo ele, o 

novo paradigma pode emergir – ao menos embrionariamente – antes que uma crise 

esteja bem instalada ou tenha sido amplamente reconhecida e “decorre um tempo 

considerável entre a primeira consciência do fracasso do paradigma e a emergência 

de um novo”.26 

Geralmente, só alguns indivíduos de um grupo conseguem perceber a 

realidade de modo qualitativamente diferente de seus contemporâneos e 

antecessores, e desta forma eles constatam que os modelos utilizados já não 

conseguem responder aos novos problemas que despontam. O autor comenta que 

no período em que a crise vai se configurando, há um sentimento de “funcionamento 

defeituoso”, que pode ser aplicado tanto no desenvolvimento científico como no 
                                                           
23 IDEM. Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, p. 18. 
24 KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas, p. 13. 
25 Ibid., p. 218. 
26 KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas, p. 118. 
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político. No livro, ele traça um paralelo entre revoluções políticas e revoluções 

científicas, destacando que nos dois casos prevalece um sentimento comum de 

inadequação, descompasso e anseio por respostas, pois 
 

as revoluções políticas iniciam-se com um sentimento crescente, com frequência 
restrito a um segmento da comunidade política, de que as instituições existentes 
deixaram de responder adequadamente aos problemas postos por um meio que 
ajudaram em parte a criar. De forma muito semelhante, as revoluções científicas 
iniciam-se com um sentimento crescente, também seguidamente restrito a uma 
pequena subdivisão da comunidade científica, de que o paradigma existente 
deixou de funcionar adequadamente.27 

 

Ao escrever sobre a origem das mudanças, Thomas Kuhn destaca que uma 

consciência de anomalia precisa acontecer, e esta sensibilização “inaugura um 

período no qual as categorias conceituais são adaptadas até que, o que inicialmente 

era considerado anômalo se converta no previsto”.28 Há uma constatação de que os 

modelos vigentes não conseguem mais responder aos problemas que despontam. 

Entretanto, a transição para um novo paradigma será um período de crise, 

caracterizada como um processo de desconstrução de tradições e construção de 

outros modelos. 

Portanto, a novidade não desponta com facilidade, pois é mais cômodo e 

seguro trabalhar em cima do habitual e previsto, ignorando os novos problemas que 

se acumulam, do que admitir fracassos. É justamente aqui que reside o aspecto 

positivo da crise: o efeito acumulativo que pode nos surpreender a cada momento, 

também nos impele a admitir que estamos ultrapassados e nos impulsiona a estar 

abertos para o novo que, segundo ele, é reconhecer que chegou a ocasião para 

renovar os instrumentos. As crises oferecem à comunidade possibilidades de 

confrontação, viabilizam novas escolhas e se tornam necessárias para que o novo 

possa emergir. 

O autor comenta que as crises podem terminar de diferentes maneiras, e 

enumera três possíveis questões pertinentes que merecem ser analisadas por nós 

que julgamos ser embaixadores do Reino de Deus29 neste mundo: 1. O problema 

pode resistir até novas abordagens, aparentemente radicais; 2. O fim da crise pode 

se dar quando a ciência normal pode se revelar capaz de tratar o problema; 3. Pode 
                                                           
27 Ibid, p. 126. 
28 Ibid., p. 91. 
29 Deve ser entendido como aqueles que se autointitulam representantes da vontade soberana do 
Sagrado e são portadores de Sua verdade. 
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terminar com a emergência de um novo candidato a paradigma e uma subsequente 

batalha por sua aceitação. 

David Bosch, missiólogo sul-africano, baseando-se nas ideias de Kuhn, 

aproveitou alguns conceitos para defender sua tese sobre a crise e a transição 

paradigmática na missão. Comentando sobre a substituição de modelos, ele 

sustenta que, nas ciências naturais, o novo paradigma substitui o velho de uma 

maneira definitiva e irreversível, entretanto, nas ciências humanas, os dois podem 

caminhar juntos por muito tempo e, no caso da teologia, é possível encontrar 

diferentes linhas e tendências convivendo simultaneamente em períodos distintos da 

História. Nos dias atuais, por exemplo, em vários grupos cristãos é possível observar 

seguidores de Jesus Cristo pertencentes à mesma denominação religiosa e, no 

entanto, com as mais diferentes inclinações, como crentes fundamentalistas, 

conservadores, liberais e outros. Sua investigação sobre mudanças de paradigmas 

na História traz uma conclusão que “no campo da religião, uma mudança de 

paradigma sempre significa continuidade e câmbio, fidelidade ao passado e 

coragem para enfrentar o futuro, constância e contingência, tradição e 

transformação”.  

Para o autor, os diferentes períodos da História, com seus contextos 

peculiares, afetou consideravelmente a compreensão dos cristãos sobre a fé bíblica 

e, por consequência, da missão cristã. Bosch defende o conceito de paradigma 

também no sentido de “modelos de interpretação”, pois, segundo ele, os “nossos 

pontos de vista constituem sempre meras interpretações do que consideramos ser a 

revelação divina”,30 e essa compreensão individual da revelação também pode ser 

condicionada por diversos fatores, entre eles a tradição eclesiástica da pessoa, o 

contexto pessoal, a posição social, a personalidade e a cultura. Atualmente, vivemos 

dias que se caracterizam por um período de crise de paradigmas e não “apenas uma 

crise no tocante à missão. Ela afeta a igreja inteira, na verdade o mundo inteiro”.31 

Não só o paradigma missiológico não dá mais conta e não consegue responder a 

inúmeras questões contemporâneas, mas a crise atinge várias Ciências. Sobre a 

crise na missão vamos desenvolver mais no próximo tópico.  

A reflexão inicial com base nos autores até aqui citados nos permite afirmar 

que tanto na Teologia como nas Ciências em geral, há uma estreita relação entre 

                                                           
30 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 228. 
31 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 19. 



23 
 

mudança de paradigma e diferentes percepções de mundo. Thomas Kuhn fala desta 

ligação imbricada ao comentar que, o que “um homem vê depende tanto daquilo que 

ele olha como daquilo que sua experiência visual-conceitual prévia o ensinou a 

ver”.32 

É assim que novos padrões de interpretação despontam, como já comentamos, 

quando um grupo pequeno de determinado segmento ou sociedade/comunidade 

percebe que os modelos existentes se mostram incapazes de resolver problemas 

emergentes. Começa, então, uma procura por um novo paradigma ou estrutura 

teórica que responda mais adequadamente aos novos desafios do momento.  

Essas novas referências não são decididas ou inventadas por algum grupo ou 

proposta individual. À medida que o paradigma dominante vai se tornando 

incompatível com novas realidades, o novo vai se infiltrando e se impondo, até 

que finalmente conquista o seu espaço. Boaventura de Sousa Santos sustenta que 

vivemos na contemporaneidade uma crise epistemológica do paradigma dominante, 

mas que também a sua caracterização pode definir o perfil do paradigma 

emergente.33 

Defensores de modelos dominantes tendem a resistir às propostas do novo 

porque geralmente o câmbio compromete o seu projeto de vida. Com o novo há uma 

“redefinição dos problemas e das incongruências até então insolúveis e dá-lhes uma 

solução convincente; é nessa base que se vai impondo à comunidade científica. Mas 

a substituição do paradigma não é rápida”.34 

As pessoas que defendem o velho paradigma, “muitas vezes, simplesmente 

não conseguem compreender os argumentos dos que propõem o novo. Falando 

metaforicamente, um está jogando xadrez e o outro, damas, sobre um mesmo 

tabuleiro”.35 

Embora seja difícil determinar qual tipo de crise domina determinado período 

histórico, trabalharemos com a hipótese de que atualmente estamos em uma crise 

de degenerescência, conforme referência de Boaventura de Souza Santos, e esse 

posicionamento pode determinar o tipo de reflexão epistemológica que vamos 

                                                           
32  KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas, p. 148. 
33 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência, 
p. 74. 
34 KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas, p. 134.  
35 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 231.  
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privilegiar, porque esse mesmo autor afirma que “a crise da ciência é, assim, 

também a crise da epistemologia”.36 

O esgotamento de paradigmas, e seu efeito dominó que afeta a sociedade e 

cultura, pode também provocar mutações em nossas estruturas teóricas, e é bem  

trabalhado por Michel de Certeau em seu livro Cultura no Plural. Para ele, essa crise 

que atinge os nossos modelos só vem atestar um desmoronamento das ideologias, 

e a recusa em aceitar que estamos ultrapassados na forma de produzir 

conhecimento, e que os nossos mapas oficiais estão ruindo, é ilustrada pelo autor 

como “duas formas de inconsciência”: uma que se recusa a ver os destroços e, 

portanto, nega o problema; e a outra que se exime de reconstruir, ou seja, sua 

decisão é desistir de buscar uma solução.37 

Ao comentar sobre esta “erosão” nas instituições, Certeau aponta a inversão 

de objetivos que vem ocorrendo em muitas organizações, onde lutar pela 

sobrevivência se tornou uma meta acima da sua missão. É uma “estranha inversão! 

Apegamo-nos às expressões, e não mais ao que elas exprimem; aos benefícios de 

uma adesão, mais do que à sua realidade”.38 Para o nosso pensador, já não se 

aceita o fato de se “declarar uma legitimidade porque ela preserva um poder”, pois o 

desvanecimento das convicções e o descrédito das autoridades, que se revelam nos 

questionamentos dos dogmas e dos paradigmas, são inevitáveis. 

Como exemplo para estar atento aos sinais dos tempos, ele cita a visão de 

Ezequiel, no Antigo Testamento, livro de Ezequiel, capítulos 10 e 11. O Espírito 

emigrara com o povo exilado para a Babilônia, abandonando a cidade. Agora 

restaram somente as lembranças de um passado glorioso, situação descrita por ele 

como liturgias da ausência, pois “Ele está em outro lugar. Ele não falta. Ele lhes 

falta... esvaziou-se o sentido do edifício das instituições... só restavam apenas 

pedras”.39 O passado tem a sua importância e o seu valor, mas é preciso reconhecer 

quando o modelo esgotou e não permitir a estagnação, resultado da necessidade de 

reassegurar posições e “reverenciar relíquias”. 

Certeau não poupa críticas ao continuísmo, à uniformização, ao método linear 

de interpretar a História – uma epistemologia que, segundo ele, governa em silêncio 

                                                           
36  SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, p. 19.  
37 CERTEAU, Michel de. A Cultura no Plural, p. 25. 
38 Ibid., p. 27. 
39 CERTEAU, Michel de. A Cultura no Plural, p. 29. 
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a profissão do historiador. Esse seu inconformismo revela a sensibilidade e busca 

por uma compreensão do homem no mundo em que está situado.  

O continuísmo, além de tolher a criatividade e inovação, sofre a tentação da 

uniformização. A possibilidade de mudança traz muita insegurança, pois é melhor o 

conforto da manutenção do que o risco do desconhecido e da novidade. 

A atitude/reação diante de mudanças pode se constituir em perigo: a ruptura 

total com o passado e negação de qualquer continuidade, ou a resistência com 

posições blindadas e falta de humildade para a reflexão/discussão diante do novo. 

Para Certeau a verdadeira modernidade traz reconhecimento da diversidade, 

possibilidades de pluralismos e multiculturalismos, enquanto que a intransigência, a 

inflexibilidade, a uniformização e o dogmatismo são manifestações do paradigma 

medieval que herdamos e ainda influencia o nosso modo de pensar. 

A temática do conservadorismo e da rigidez epistemológica é também uma 

preocupação de Edgar Morin, quando descreve que “ao determinismo de 

paradigmas e modelos explicativos associa-se o determinismo de convicções e 

crenças, que, quando reinam em uma sociedade, impõem a todos e a cada um a 

força imperativa do sagrado, a força normalizadora do dogma, a força proibitiva do 

tabu”.40 

Discorrendo sobre mudanças na sociedade e processos de transição, Zygmunt 

Bauman desenvolve os conceitos de “liquidez”, “sólido” e “fluidez” como metáforas 

“adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas 

maneiras, na história da modernidade”.41 

A expressão “derreter os sólidos” em seu texto é empregada para descrever os 

fenômenos que atacam os “congelamentos” dos padrões estabelecidos e 

convencionados pelo presente sistema como normativos, desencadeando novas 

mudanças e gerando alterações nos quadros de referência. 

Optar pela tradição e resistir à “liquefação” promove o continuísmo que conduz 

à inflexibilidade para aceitar novas formas de pensar-fazer, no entanto, o autor nos 

adverte para os perigos dessa empreitada na construção de uma nova ordem. É 

preciso cautela nas demolições e remoção dos “entulhos”! O medo de mudanças 

                                                           
40 MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, p. 27. 
41 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida, p. 9. 
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causa estagnação, pois a preocupação com “manter” posições supera a abertura 

para refletir sobre motivações e métodos corretos. 

 A mudança traz riscos porque até alcançar o status de normalidade, ela trava 

verdadeiras batalhas com o conservadorismo que luta pela preservação dos valores 

tradicionais. Entretanto, o embate entre diferentes cosmovisões torna-se previsível 

em fase de transição, e a caminhada para uma cristalização do novo jeito de 

compreender ou fazer pode se tornar longa.  

Em sua obra, Impensar a Ciência Social: os limites dos paradigmas do século 

XIX, Immanuel Wallerstein traz uma interessante reflexão ao comentar os 

desdobramentos da Revolução Francesa como evento histórico, período de 

transição dramática, definitiva e, segundo ele, inevitável, pois se tornou um marco da 

passagem do feudalismo para o capitalismo, de um Estado dominado por uma 

aristocracia a um Estado dominado por uma burguesia. Foram acontecimentos que 

se tornaram sementes para uma mudança qualitativa. 

Entretanto, o autor nos relembra que em todas as épocas e lugares “houve 

uma ou várias Weltanschauungen que determinaram o modo como as pessoas 

interpretavam seu mundo. Obviamente, as pessoas sempre construíram a realidade 

mediante as lentes comuns historicamente manufaturadas”.42 

Sua proposta não é somente repensar, mas “impensar” a ciência social, porque 

sua esperança ao longo do texto é mostrar que a constatação do descompasso 

entre visões de mundo (weltanschauungen) serve para “estimular a busca de um 

novo paradigma, algo cuja construção vai requerer um tempo e um esforço 

consideráveis de muitas pessoas”.43 

A exaustão de modelos e tentativas de compreensão das mudanças da 

sociedade para definições de novas “lentes de interpretação” são um assunto 

amplamente debatido por Touraine em seu livro Um Novo Paradigma: para 

compreender o mundo de hoje. O autor descreve como o final da Idade Média 

acelerou o desaparecimento da ordem religiosa no mundo e como a ordem política 

foi ocupando o seu lugar. Séculos depois, a Revolução Industrial e o Capitalismo 

surgem como um marco para um novo momento na História, sinalizando assim um 

triunfo do paradigma econômico e social sobre o paradigma político. Entretanto, no 

século XXI podemos constatar que essas categorias sociais se tornam insuficientes 

                                                           
42 WALLERSTEIN, Immanuel. Impensar a Ciência Social, p. 25. 
43 Ibid., p. 9.  
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para explicar os fenômenos culturais que assistimos ou presenciamos no mundo 

atual e não conseguem dar as respostas almejadas. Sentimos a ruptura cada vez 

mais. Contemplamos as categorias culturais rapidamente substituindo as categorias 

sociais, pois “estamos mudando de paradigma em nossa representação da vida 

coletiva e pessoal. Estamos saindo da época em que tudo era expresso e explicado 

em termos sociais e devemos definir em que termos se constrói esse novo 

paradigma...”.44 

O autor deixa claro seu objetivo de mostrar o final de um mundo e a passagem 

para outro diferente. Passamos dos movimentos sociais para os movimentos 

culturais, aquilo que ele também chama de “decomposição do paradigma social”. 

Essa crise do social está gerando um universo individualista capaz de produzir um 

novo sentido e esperança de vida que as instituições sociais e políticas já não 

conseguem atender. 

Outra contribuição para o agravamento da situação atual foi o capitalismo 

selvagem que incentivou a corrida pelo consumo e acúmulo de bens, gerando uma 

cultura de mercado que rotula o ser humano pelo que ele tem e não pelo que ele é, 

o que somente reforçou e provocou cada vez mais a definição dos contornos de uma 

crise. 

Essa busca por sentido e o desencantamento com instituições e valores da 

cultura ocidental, por sua vez, estão trazendo “uma nova sensibilidade em relação 

ao mundo como um todo que está gerando novos valores, sonhos e 

comportamentos”.45  

Boaventura de Sousa Santos indica que para escaparmos da crise em que 

nossa sociedade se encontra, devemos combater o que ele chama de globalização 

neoliberal dominante e hegemônica e trabalhar por uma globalização alternativa, 

que ele chama de “contra-hegemônica”, 
 

constituída pelo conjunto de iniciativas, movimentos e organizações que, através 
de vínculos, redes e alianças locais/globais, lutam contra a globalização neoliberal, 
mobilizados pela aspiração de um mundo melhor, mais justo e pacífico que julgam 
possível e a que sentem ter direito.46  
 

                                                           
44TOURAINE, Alain. Um Novo Paradigma: para compreender o mundo de hoje, p. 12. 
45 SUNG, Jung Mo. Educar para Reencantar a Vida, p. 112. 
46 SANTOS, Boaventura de Sousa. Semear outras Soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 
conhecimentos rivais, p. 13. 
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Para o autor, essa globalização hegemônica pode engolir iniciativas locais 

impondo ideologias, ditando modismos, lançando movimentos e reforçando um modo 

de desenvolvimento predatório. É um mundo em constantes e rápidas mudanças, a 

informação flui e se propaga com uma velocidade muito grande, o que também 

possibilita transportar conhecimentos e gerar desenvolvimento em rincões outrora 

isolados. Entretanto, temos observado que a globalização hegemônica tem 

canibalizado saberes locais, reforçando a invisibilidade do “outro” e impondo sedutora 

e verticalmente novos conceitos ou expressões culturais. 

 

Escrevendo sobre períodos da História, Alain Touraine esclarece que a 

globalização não é uma etapa, mas um fenômeno dentro do atual momento, pois ela 

“intervém no nível dos modos de gestão da mudança histórica. Ela corresponde a 

um modo capitalista extremo de modernização, categoria que não deve ser 

confundida com um tipo de sociedade, como a sociedade feudal ou a sociedade 

industrial”.47 Por isso, ele também opta por outra nomenclatura, o 

“altermundialismo”, que é um movimento antiglobal que luta “em prol de uma outra 

mundialização, que não esmague os fracos, os interesses locais, as minorias e o 

meio ambiente em proveito unicamente dos que já detêm a riqueza, o poder e a 

influência”.48 

Para se entender alguns fenômenos contemporâneos como neoliberalismo, 

globalização e outros da chamada “sociedade pós-moderna”, Walter Mignolo, um dos 

principais articuladores dos estudos descoloniais, defende que é imprescindível uma 

retrospectiva na História, especialmente até o século XVI, que ele apresenta como a 

preparação para o cenário que vai contribuir para a construção do nosso atual sistema 

mundial,49 que ele denomina de Sistema Mundial Colonial/Moderno. O autor afirma que 

o ocidentalismo 
 
como imaginário dominante do sistema mundial moderno foi uma máquina 
poderosa para subalternizar o conhecimento (dos primeiros missionários da 
Renascença aos filósofos do Iluminismo) estabelecendo, ao mesmo tempo, um 
padrão epistemológico planetário.50 

 

                                                           
47 TOURAINE, Alain. Um Novo Paradigma: para compreender o mundo de hoje, p. 36. 
48  Ibid, p. 36. 
49 MIGNOLO, Walter. Histórias Locais/Projetos Globais: colonialidade, saberes subalternos e 
pen-samento liminar, p. 43. 
50 Ibid., p. 92. 
 



29 
 

Enrique Dussel trabalha o conceito de “transmodernidade” para se referir a um 

projeto mundial de libertação, que inclui o mundo periférico e onde a alteridade se 

realize igualmente (solidariedade do “centro” com a periferia), ou seja, por um 

paradigma mundial descolonial. Podemos ver no gráfico a seguir sua proposta que 

são dois paradigmas contraditórios: o da mera “modernidade” eurocêntrica e o da 

modernidade subsumida (inclusão da alteridade negada) – que é um processo de 

“transmodernidade”. 

 

Gráfico 1 – DOIS PARADIGMAS DE MODERNIDADE – Enrique Dussel51 

 

 

 (Simplificação esquemática de alguns momentos que codeterminam a compreensão 

dos dois paradigmas.) 

 

I. Determinações mais importantes: 

A: a Europa no momento do “descobrimento” (1492); 

B: o presente europeu moderno; 

C: projeto de “realização” (habermasiana) da “Modernidade”; 

P: projeto do niilismo pós-moderno; 

D: a “invasão” do continente (da África e Ásia mais tarde); 

E: o presente “periférico”; 

                                                           
51  DUSSEL, Enrique. 1492, O Encobrimento do Outro: a origem do mito da modernidade, p. 188-189.  
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F: projeto dentro da “nova ordem mundial” dependente; 

G: projeto mundial de libertação – Transmodernidade; 

R: Renascimento e Reforma; 

K: A Aufklärung (o capitalismo industrial). 

 

II. Relações com certa direção ou flechas: 

a. história europeia medieval (o pré-moderno europeu); 

b. história “moderno” – europeia; 

c. práxis de realização de C; 

d. história ameríndia antes da conquista europeia (também da África e da 

Ásia); 

e. história colonial e dependente mercantilista; 

f. história do Mundo periférico ao capitalismo industrial; 

g. práxis de realização de F (desenvolvimentismo); 

h. práxis de libertação ou de realização de G; 

i. práxis de solidariedade do Centro com a Periferia; 

j. 1, 2 e 3 – tipos históricos de dominação (de A sobre D, etc...) 

 

III. Os dois paradigmas de Modernidade: 

[  ] – paradigma eurocêntrico de “Modernidade”: [ R,K,B,C] 

{  } – paradigma mundial de “Modernidade/Alteridade” (para uma 

“Transmodernidade”): {A/D B/E G} 

 

Esses estudiosos da Teoria Pós-Colonial, também chamada de “Estudos 

Descoloniais”, sustentam que nas relações desiguais entre o Norte e o Sul está a 

compreensão ou a explicação do mundo contemporâneo e para eles, essas 

“relações foram constituídas historicamente pelo colonialismo e o fim do colonialismo 

enquanto relação política não acarretou o fim do colonialismo enquanto relação 

social, enquanto mentalidade e forma de sociabilidade autoritária e 

discriminatória”.52  

As modernidades, a partir do final do século XVI, construíram uma concepção 

do conhecimento, subalternizando outras epistemologias, outras formas de 
                                                           
52 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política, p. 28. 
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conhecimento. A noção de superioridade ocidental (colonialidade do poder) 

pressupõe a diferença colonial, transformando diferenças em valores. Segundo 

Mignolo, o ideário do expansionismo europeu teria a percepção do mundo como se 

fossem os herdeiros de Noé, portadores da promessa para Jafé, o que implicaria na 

necessidade de “civilizar” os que não foram abrangidos pela “promessa”. Para romper 

com esse formato/visão de mundo, Mignolo propõe o pensamento liminar ou gnose 

liminar, uma espécie de pensamento de fronteira, como uma possibilidade para fugir 

dessa lógica, que pode  
 

transcender a diferença colonial da perspectiva da subalternidade, da colonização 
e, portanto, de um novo terreno epistemológico que o pensamento liminar está 
descortinando (...). O pensamento liminar, na perspectiva da subalternidade, é 
uma máquina para a descolonização intelectual, e, portanto, para a 
descolonização política e econômica.53  
 

É um conhecimento concebido a partir das margens externas do sistema 

mundial colonial/moderno. Esse pensamento liminar é a razão subalterna que luta 

para “colocar em primeiro plano a força e a criatividade de saberes subalternizados 

durante um longo processo de colonização do planeta que foi, simultaneamente, o 

processo através do qual se construíram a modernidade e a razão moderna”.54 

Em se falando de reconhecimento da diversidade e diálogo de culturas, 

Boaventura nos adverte sobre os perigos de cair na armadilha da uniformização, e 

que também não devemos esquecer que “a hegemonia é uma tentativa de criar 

consenso baseada na ideia de que o que ela produz é bom para todos”.55 O 

reconhecimento da diversidade/pluralidade é fundamental no diálogo intercultural. 

Esse sociólogo defende que a saída para a humanidade não é a “renúncia a 

projetos coletivos, mas a pluralidade de projetos coletivos articulados de modo não 

hierárquico por procedimentos de tradução que se substituem à formulação de uma 

teoria geral de transformação social”.56 É assim que, para ele, o Fórum Social Mundial 

tem sido uma possibilidade de intercâmbio/cooperação entre países em 

desenvolvimento/periféricos, numa busca de modelos alternativos de desenvolvimento 

– uma Conversa da Humanidade. Ele efetivamente incita a “união dos fracos”, 

                                                           
53 MIGNOLO, Walter. Histórias Locais/Projetos Globais: colonialidade, saberes subalternos e 
pensamento liminar, p. 76. 
54 Ibid., p. 36. 
55 SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a Teoria Crítica e reinventar a emancipação social, p. 55. 
56 IDEM. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política, p. 29. 
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estimulando adotar estratégias que aprofundem alianças e incentivando a “centrar a 

diferença entre opressores e oprimidos e não na diferença entre os que, de várias 

perspectivas e lugares, lutam contra a opressão”.57 

Paulo Suess, ao escrever sobre os encontros entre diferentes culturas no 

decorrer da História, mostra como os nossos conceitos e também as nossas 

práticas, inclusive a missionária, podem sofrer mutações nesses contatos, pois 

“teoria e práxis – as verdades da fé tanto como as práticas pastorais – ‘sofrem’ 

sempre a interferência de mediações culturais e históricas”.58  

Para a Missiologia,59 resta o alerta de aprender com a História, não só 

valorizando boas experiências, mas também ter a humildade de reconhecer no 

presente que o surgimento dos emergentes muitas vezes está atrelado à falta de 

respostas e falta de confiança no estabelecido. Comparando o paradigma 

missionário dominante com as novas possibilidades que estão despontando, 

percebemos que é possível trabalhar de forma contra-hegemônica, aceitando o 

desafio de pensar uma epistemologia do Sul que consiga superar a matriz 

colonizadora. 

 

1.2 A Crise Paradigmática na Missão 
A crise paradigmática que tomou conta da nossa época afetou também a 

igreja e o seu empreendimento missionário. O paradigma iluminista, que a partir do 

século XVII instalou-se nas ciências e deixando as suas marcas, contaminou 

também, com a sua influência, a teologia, contribuindo assim para consolidar uma 

concepção cristã do “outro” que já estava impregnada anteriormente com a lógica 

dos movimentos de expansão colonialista e agora viria a definir o tipo de 

abordagem empregada nesse encontro com o desconhecido e diferente na ação 

missionária. 

                                                           
57 SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a Teoria Crítica e reinventar a emancipação social, p. 35. 
58 SUESS, Paulo. Culturas e Evangelização – a unidade da razão evangélica na multiplicidade de 
suas vozes: pressupostos, desafios e compromissos, p. 112. 
59  MISSIOLOGIA: Samuel Escobar define missiologia como “uma abordagem interdisciplinar para 
entender a ação missionária. Ela olha para os fatos missionários das perspectivas das ciências 
bíblicas, teologia, história e das Ciências Sociais (...). Uma abordagem missiológica dá ao observador 
uma estrutura compreensiva de referência a fim de olhar para a realidade de uma forma crítica. 
Missiologia é uma reflexão crítica da práxis, à luz da Palavra de Deus. Pode-se dizer que, a partir 
desta consideração, uma porção significante dos escritos do apóstolo Paulo é missiológica em sua 
natureza” (Missiologia Global para o Século XXI – p. 145). 
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David Bosch, em seu livro Missão Transformadora: mudanças de paradigma na 

teologia da missão, empreendeu uma interessante pesquisa analisando os 

diferentes paradigmas da missão ao longo da história da igreja e termina a sua obra 

dando os “contornos” de um novo paradigma missionário. Mas a conclusão da sua 

empreitada se limita a revelar alguns “elementos deste suposto paradigma 

emergente”. Ele faz um diagnóstico do atual quadro da missão, que também é uma 

síntese da sua tese principal, afirmando categoricamente que “o empreendimento 

missionário moderno em sua íntegra está tão contaminado por sua origem no 

colonialismo ocidental e sua estreita associação com ele, que é irremediável; temos 

que encontrar uma imagem completamente nova hoje”.60 

Nesse trabalho, o autor também se empenhou para demonstrar como as 

mudanças sociopolíticas podem conduzir a uma reflexão e necessidade de rever 

métodos de ação em vários setores da sociedade, afirmando que vivemos em um 

“período de transição, na zona limítrofe entre um paradigma que não mais satisfaz e 

um outro que ainda é, em grande parte, amorfo e opaco. Uma época de mudança de 

paradigma constitui, por sua própria natureza, um tempo de crise”.61 Ao analisar os 

paradigmas que marcaram os diferentes períodos da História, ele sustenta que cada 

um constitui o fim de um mundo e o nascimento de outro. Vivemos no limiar entre o 

velho e o novo paradigma, identificado como um período de incertezas e crises. 

Bosch dividiu a história do cristianismo em seis grandes paradigmas, e no 

capítulo 2 esses critérios são amplamente comentados. Ele fez uma retrospectiva 

histórica da caminhada missionária, mapeando o panorama sociocultural de cada 

período, delineando assim as tendências e como a igreja interpretava o mundo da 

sua época. Ele usa os últimos capítulos do seu trabalho para apontar alguns 

elementos de um paradigma emergente, mas finaliza seus argumentos declarando 

que essa busca remete a uma análise cuidadosa das estratégias missionárias 

empregadas pela igreja na história do cristianismo, que deve conduzir a uma atitude 

de reconhecimento e arrependimento, para então surgir uma possibilidade de 

recuperação dos objetivos originais de Jesus Cristo na ação missionária. 

A primeira parte da sua pesquisa apresenta um estudo nos modelos 

neotestamentários de missão desde Jesus e aos apóstolos, em geral, e concluindo 

                                                           
60 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 617. 
61 Ibid., p. 439. 
 



34 
 

com uma caracterização do paradigma missionário paulino. A parte dois vai abordar 

os paradigmas históricos da missão e conclui com a terceira parte que esboça 

alguns elementos de um paradigma emergente. A segunda parte começa com o 

paradigma missionário da Igreja Oriental e o Império Bizantino e, a seguir, o 

paradigma missionário católico romano medieval com um destaque para as guerras 

missionárias e os movimentos de expansão colonialista. Ele separa os 

empreendimentos colonizadores em dois momentos, sendo que os do século XVI e 

XVII prioritariamente eram de subjugação e evangelização, capitaneados pelos 

católicos romanos. Os movimentos do século XVII em diante, inicialmente eram de 

interesses mercantis, coordenados por companhias de comércio e não governos. 

Posteriormente, no século XIX, essa expansão colonial volta a adquirir matizes 

religiosos e se vincula estreitamente à missão. 

Ele prepara o cenário para a construção do paradigma missionário da Reforma 

protestante, mapeando todo o contexto histórico que marca o fim da Idade Média e 

os acontecimentos que vão introduzindo a Renascença e a Modernidade. Além de 

descrever o movimento da Reforma, sua natureza e como os reformadores 

entendiam a missão, Bosch esclarece a importância do avanço pietista, a Segunda 

Reforma e o Puritanismo para a compreensão de missão naquela época.  

Esse missiólogo analisa o Iluminismo, dando um contorno de toda a sua 

cosmovisão, e comprovando a profunda influência que ele exerceu sobre o paradigma 

missionário do protestantismo, particularmente a crença na vitória do progresso. Essa 

concepção alavancou a expansão missionária, porque de fato “havia uma ampla e 

quase inconteste confiança na capacidade dos cristãos ocidentais de oferecer uma 

panaceia aos males do mundo e de assegurar progresso a todas as pessoas – 

através da difusão ou do ‘conhecimento’ do evangelho”.62  

A premissa da superioridade da razão reinou por séculos. Em um mundo 

marcado por um antropocentrismo radical, predominava a ideia do indivíduo 

emancipado e autônomo e não havia lugar para Deus. Com a eliminação do 

propósito, o planejamento humano substituiu a confiança em Deus, o mundo passou 

a ser crescentemente governado não pelo propósito, mas pelo círculo fechado de 

causa e efeito. Todos os problemas eram, em princípio, solucionáveis. A rigorosa 

separação iluminista entre sujeito e objeto nas ciências naturais também se aplicou 
                                                           
62  BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 413. 
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à teologia. O domínio sobre a natureza e sua objetivação e a sujeição do mundo 

físico à mente e à vontade humana tiveram consequências desastrosas, entre elas o 

agravamento do desequilíbrio ecológico que assola o mundo dos nossos dias. 

A posição de Bosch é que o iluminismo também reduziu, “de forma contínua, 

mas implacável, a outrora tão abrangente gama de interesses da igreja pela vida e 

sociedade como um todo”.63 Ele sustenta a ideia de que, somente anos mais tarde, 

as pessoas “tocadas” nos Despertares, ou seja, nos movimentos de 

reavivamentos,64 voltaram a se compadecer dos pobres e excluídos e um dos 

exemplos concretos é o de William Carey, que protestou contra a importação de 

açúcar procedente das plantações nas Índias Ocidentais cultivadas por escravos. 

Elas mudavam sua concepção de missão quando tinham uma experiência especial 

de conversão na fé evangélica. 

As ideias de progresso e superioridade nutridas pelo Iluminismo incentivaram 

os conquistadores a se aventurarem em busca de ampliar os domínios, pois foi, “em 

grande parte, o pensamento iluminista orientado pelo progresso que engendrara o 

projeto de expansão colonial”.65 

Uma crença norte-americana sedimentada e enriquecida pela cosmovisão 

iluminista foi a do “Destino Manifesto”, fruto também de um forte nacionalismo, 

enraizada na superioridade ocidental e com forte tendência a tratar os povos de 

outras culturas como inferiores. Alcançou sua expressão máxima na expansão 

colonial do Ocidente, e foi uma época considerada o apogeu do colonialismo. Os 

norte-americanos acreditavam que Deus os escolheu, por causa de suas 

qualidades, para serem seus representantes perante outros povos. Os “civilizados”, 

não apenas se sentiam superiores aos “não civilizados”, mas também responsáveis 

por eles. Embora tenhamos conhecimento de vários trabalhos missionários com 

motivações sinceras, precisamos também reconhecer que nessa mesma esteira 

seguia o empreendimento missionário ocidental, que nesse período  
 

                                                           
63 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 342. 
64 Bosch defende que “o compromisso com a Reforma Social era decorrência do entusiasmo herdado 
pelos reavivamentos... a unidade evangelical moldada pelos Despertares estava prestes a se 
desintegrar; o vasto rio do evangelicalismo clássico se dividiu em um delta, com correntes mais rasas 
enfatizando o ecumenismo e a renovação social, à esquerda, e a ortodoxia confessional e o 
evangelismo, à direita. No início do século 20, o primeiro segmento evoluíra para o evangelho social e 
o segundo, para o fundamentalismo” (p. 344). 
65 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 427. 
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partia não apenas da premissa da superioridade da cultura ocidental sobre as 
demais, mas também da convicção de que Deus, em sua providência, escolhera 
as nações do Ocidente, com base em suas qualidades únicas, para serem os 
porta-bandeiras de sua causa, inclusive nos confins da terra.66 

 

No capítulo três, aprofundaremos esse assunto, mas por enquanto temos que 

admitir que os movimentos missionários foram parceiros e cúmplices nesses 

programas imperialistas etnocêntricos que conduziram à aniquilação de culturas 

autóctones. A missão e a colonização eram projetos interdependentes.  

A cultura iluminista, grande responsável pela concepção ocidental de 

conhecimento e racionalidade, imprimiu assim a sua matriz na ciência, filosofia, 

educação, sociologia, literatura, tecnologia, mas “interpretou mal tanto a humanidade 

quanto a natureza, e não apenas em alguns aspectos, mas de uma forma radical e 

completa”.67 Essas ideias também fortaleceram um sentimento de superioridade tal 

que os ocidentais sentiam-se com mais racionalidade que os outros povos. 

A igreja não conseguiu romper com essa lógica e modelo iluminista, e as 

palavras do autor só vêm confirmar que todo movimento missionário dos últimos três 

séculos emergiu desta matriz: 
 

Era inevitável que o Iluminismo influenciasse profundamente o pensamento e a 
prática missionários, sobretudo se considerarmos que todo o empreendimento 
missionário moderno é, em grau muito significativo, produto do Iluminismo. Afinal, 
foi a nova cosmovisão expansionista que ampliou os horizontes da Europa para 
além do Mediterrâneo e do Atlântico e preparou, assim, o caminho para a 
expansão mundial da missão cristã. No capítulo anterior, mostrei que o próprio 
termo usado para designar essa expansão eclesiástica e cultural, isto é, a palavra 
“missão”, surgiu junto com o início da expansão imperialista do Ocidente.68 

 

Bosch, além de responsabilizar o Iluminismo pela construção da hegemonia 

epistemológica ocidental, onde outras formas de produzir conhecimento não foram 

respeitadas, mas subalternizadas, também fortalece a nossa constatação de que 

“todo o movimento missionário ocidental dos últimos três séculos emergiu da matriz 

do Iluminismo”.69 

Dentro desse quadro, e a partir dele, surgem as “forças de renovação” com os 

reavivamentos espirituais, como tentativas de resistência às ideias iluministas. Elas 

vieram dar um novo impulso ao movimento missionário moderno, embora 

                                                           
66 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 362. 
67 Ibid., p. 426. 
68 Ibid., p. 334. 
69 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 414. 
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predominantemente as missões modernas tiveram a sua origem no ambiente do 

colonialismo ocidental moderno, numa cumplicidade com as potências coloniais, 

pois “a ideia colonial em sua acepção moderna está intimamente vinculada à 

expansão global das nações cristãs do Ocidente”.70 

Ao escrever sobre os movimentos de expansão colonialista no século XVI, esse 

missiólogo sul-africano sustenta que as raízes dos conquistadores e de todo o 

fenômeno da “colonização europeia do resto do mundo em princípio foram geradas a 

partir dos ensinamentos medievais sobre a guerra justa (...) a colonização era a 

continuação moderna das Cruzadas”.71 Os povos conquistados eram “assimilados” 

pela cultura dominante, trazendo como uma das consequências a escravização de 

povos não ocidentais, e que posteriormente levou ao tráfico de povos africanos. Os 

ocidentais “vencedores” consideravam os outros inferiores. 

Tzvetan Todorov em seu livro, A Conquista da América: a questão do ‘outro’, 

também aprofunda essas questões de dominação e poder, quando aborda a temática 

da alteridade e monoculturalidade se empenhando em demonstrar as reais intenções 

dos “descobridores”, especialmente os ideais cruzados de Colombo. Ele denuncia a 

cumplicidade da igreja, tanto do lado católico como protestante, nesses movimentos 

hegemônicos de colonização, apontando sua participação em verdadeiros estupros 

culturais. Sem dúvida, foram atos que comprometeram a prática missionária, pois 

“em ambos os casos nega-se a identidade do “outro”; quer seja no plano da 

existência, como no caso dos católicos; ou no plano dos valores, como os 

protestantes; é um tanto derrisório procurar saber qual dos times é o recordista na via 

da destruição do ‘outro”.72 

Os relatos de exploradores e mercadores como Marco Polo e Colombo, ainda 

que protagonistas de épocas diferentes mostram que os empreendimentos  

marítimos para além do desejo de encontrar riquezas expressavam motivações do 

movimento das Cruzadas. Todorov e Dussel apontam, por exemplo, os intentos 

hegemônicos dos mandatários reis da Espanha, que só investiram nas viagens 

esperando grandes lucros e os objetivos do navegador Colombo: chegar às Índias e 

possibilitar a expansão do cristianismo. Isto se tornou uma obsessão, pois ele 

                                                           
70 Ibid., p. 366. 
71 Ibid., p. 279. 
72 TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: a questão do outro, p. 278. 
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morreu em 1506 “com a clara ‘consciência’ de ter descoberto o caminho pelo 

Ocidente para a Ásia”.73 

Sua busca incansável por ouro em pelo menos três viagens se explica, porque 

representaria o reconhecimento do seu pioneirismo. Retornar com riquezas iria 

referendar seu empreendimento, justificar os gastos e alimentar a ambição dos reis, 

para quem prometia as condições para reconquistar a Terra Santa para a igreja, 

conforme afirma Todorov, após ter estudado várias cartas organizadas por 

Bartolomeu de Las Casas.74 Na correspondência, há trechos em que Colombo 

escreve: “Depois de ali ter estado e visto a terra, escrevi ao Rei e à Rainha, meus 

Senhores, dizendo-lhes que dentro de sete anos disporia de cinqüenta mil homens a 

pé e cinco mil cavaleiros, para a conquista da Terra Santa”.75 

O empreendimento imperialista das Cruzadas tinha ficado no passado, mas a 

mentalidade persistiu. A lógica do movimento sobreviveu na Modernidade e até hoje 

ainda está presente em algumas formas de expansão cristã. O projeto religioso, que 

vai principalmente do século XI ao XIII, e só termina realmente no século XV, é 

apontado por alguns historiadores como um movimento que legitimou a violência em 

nome de Deus, embora não haja unanimidade na indicação da motivação religiosa 

para fundamentar a belicosidade presente no empreendimento.   

A ambição por terras e riquezas certamente foi também uma forte razão para a 

mobilização de tantos voluntários para essa causa. Era, acima de tudo, um 

sentimento de desconfiança com relação ao desconhecido, ao que se apresentava 

diferente, ou seja, aquele que possuía outros quadros de referência, o que veio 

gerar a insegurança que culminou na organização dessas expedições ao Oriente, 

para lutar e demarcar as fronteiras do cristianismo. Nayan Chanda escreve que a 

motivação aparente foi a “libertação da Terra Santa” do domínio árabe, mas também 

não era segredo que a ganância foi o fator que impulsionou as expedições. O autor 

comenta que “talvez o exemplo mais chocante dessa cobiça tenha sido o saque de 

Constantinopla por soldados da quarta cruzada em 1204”,76 que roubaram tanto 

                                                           
73  DUSSEL, Enrique. 1492 – O Encobrimento do Outro: a origem do mito da modernidade, p. 31. 
74 Frei católico, que no decorrer de sua militância se tornou dominicano. Foi uma voz profética de 
denúncia, e o primeiro europeu a advertir contra os abusos cometidos pelos conquistadores nas 
Índias Ocidentais. Considerado um vanguardista na defesa dos direitos humanos do índio na América 
Latina, gastou quase toda a sua vida nesta causa. 
75 TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: a questão do outro, p. 14. 
 
76 CHANDA, Nayan. Sem Fronteira: os comerciantes, missionários, aventureiros e soldados que 
moldaram a globalização, p. 173. 
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ouro e outras preciosidades e provocaram tantos vandalismos, que era quase 

impossível contar. 

Karen Armstrong, ao discutir as diferentes formas de fundamentalismos, 

argumenta que a raiz desses posicionamentos geralmente se encontra no 

estranhamento com o diferente ou o novo, trazendo insegurança que pode gerar 

isolamento ou necessidade de uniformização, entretanto, 
 

é importante reconhecer que essas teologias e ideologias se baseiam no medo. O 
desejo de definir doutrinas, erguer barreiras, fixar limites e segregar os fiéis num 
enclave sagrado, onde haja rigorosa observância da lei, deve-se ao pavor da 
extinção...77 
 

Na lógica das Cruzadas, o uso da força era justificado, porque o inimigo 

comum era o “outro” que não se enquadrava nos moldes, não professava a mesma 

fé e prejudicava o equilíbrio da sociedade europeia.78 Essa ideia tem uma de suas 

origens no pensamento de Santo Agostinho, mais conhecida como “Guerra Justa” 

(bellum justum). Ele afirmava que a guerra é sempre má, todavia existia a 

possibilidade quando envolvia autodefesa. O confronto passa a ser legitimado se 

tiver o objetivo de manter a justiça e restabelecer a paz e nunca com objetivo de 

conquista. “O ensinamento de Agostinho tornou-se a pedra angular da teoria 

europeia da guerra”79 e os idealizadores e organizadores das Cruzadas se 

apropriaram desse pensamento e, na lógica daqueles homens, eles representavam 

o “exército do Senhor” trabalhando pela harmonia dentro do Reino de Deus na luta 

contra os infiéis – os inimigos de Deus. O uso da força é justificado contra os 

“inimigos de Cristo”, os “pagãos selvagens” que não pertencem ao Seu Reino.  

A Espanha, grande potência imperial colonial, com Portugal desempenharam 

um papel fundamental no movimento de colonização e de destruição do “outro”. 

Todorov transcreve um dos últimos textos de Las Casas, famoso pelo seu conteúdo 

imprecatório, uma mescla de maldição e profecia, como ilustração do sentimento 

despertado e que até hoje não foi bem resolvido:  
 

 

                                                           
77 ARMSTRONG, Karen. Em nome de Deus: o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no 
islamismo, p. 406. 
78 Veja BINGEMER, Maria Clara, em Violência e Religião, que discute também como esse medo do 
outro, porque é um elemento estranho, culturalmente diferente e fisicamente desconhecido, pode se 
tornar um produtor de ameaça enquanto não compreendido (p. 159). 
79 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 276. 



40 
 

Creio que por causa dessas obras ímpias, criminosas e ignominiosas, 
perpetradas de modo tão injusto, tirânico e bárbaro, Deus derramará sobre a 
Espanha sua fúria e sua ira, porque toda a Espanha, bem ou mal, teve o seu 
quinhão das sangrentas riquezas, usurpadas à custa de tanta ruína e 
extermínio.80 

 

Todorov, no entanto, e de modo semelhante Enrique Dussel, apresenta 

Colombo como o homem que inaugura a era moderna, ao sair do continente 

como um enviado oficial, apesar de toda contradição e disparates que envolvem a 

sua missão. Torna-se paradoxal constatar que, ao mesmo tempo em que Colombo é 

o primeiro homem “moderno”, ainda preserva a mentalidade medieval que quer dar 

continuidade a um projeto conversionista e expansionista ultrapassado e que estava 

sendo abandonado com o fim da Idade Média. 

No transcorrer do seu trabalho, o autor vai incluindo toda a Europa e 

abrangendo outros colonizadores nessa responsabilidade coletiva. Diante de tantas 

atrocidades cometidas, com a conivência ou não da igreja, infelizmente só nos resta 

incluir as práticas missionárias do cristianismo nesse esquadrão de ocupação e 

dominação no período colonial. 

O próprio Las Casas, em princípio foi um encomendero,81 espécie de 

fazendeiro com índios em regime de servidão, quando chegou ao Caribe, por volta 

de 1508. Posteriormente, e paulatinamente, a sua cosmovisão foi sendo 

transformada ao contemplar os abusos cometidos no tratamento desumano 

dispensado aos índios e, provavelmente, os sermões de Frei Antonio Montesinos 

também contribuíram para essa nova perspectiva. Em 1514, teve uma experiência 

de conversão ao ser confrontado com a Bíblia Sagrada, quando preparava um 

sermão para a Festa de Pentecoste, especialmente nos temas “direito do 

trabalhador”, salário justo, dever de restituição e outros. Nesse período, ele renuncia 

aos índios que estavam em sua posse e inicia uma caminhada como um apóstolo 

incansável na luta contra todas as formas de escravidão e opressão contra os 

indígenas. 

Constantemente incomodando as autoridades ao alertar sobre os desmandos 

que aconteciam na colônia, seguiu o exemplo dos dominicanos, que corajosamente 

já denunciavam esses procedimentos. Esse inconformismo trouxe muitas oposições 
                                                           
80 TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América, p. 357 
81 Encomienda foi um sistema de distribuição de terra na América espanhola que consistia na doação 
de terra pela autoridade competente aos colonizadores, com direito ao emprego, no cultivo dela, de 
mão de obra assalariada. O sistema degenerou no emprego de mão de obra escrava (p. 12 – 
Lorenzo Galmés, Bartolomeu de Las Casas: defensor dos direitos humanos). 
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e perseguições por parte daqueles que se sentiam ameaçados com a possibilidade 

de perder o poder e as vantagens financeiras do trabalho escravo. 

Poucos missionários tiveram a lucidez de perceber e denunciar profeticamente 

os barbarismos cometidos, entre eles os mais simples foram transmissões de 

doenças como sífilis e tuberculose. Poucos compreenderam a diferença entre ser 

cristão e ser europeu, igreja e civilização hispânica ou lusitana. Reforçaram o 

messianismo dos conquistadores, que misturou o cristianismo com a civilização 

Ibérica o que posteriormente veio a dificultar a compreensão da missão da igreja. A 

antimissão desses religiosos é apontada por Enrique Dussel,82 ao contrastar a 

atuação deles com a de Bartolomeu de Las Casas, que após sua conversão teve 

uma postura diferenciada de valorização e respeito no trabalho com os nacionais 

nas regiões onde se instalava. 

A militância desse defensor dos direitos humanos no século XVI ocupou quase 

toda a sua existência, denunciando as crueldades cometidas pelos conquistadores. 

Sua determinação e inconformismo incomodaram não só os colonos encomenderos 

por prejudicar os seus interesses, mas também diferentes segmentos da Igreja 

Romana. Seu trabalho profético é destacado por Enrique Dussel, ao comentar que 

seus textos não se limitam a relatar os fatos, mas eles são uma autêntica 

interpretação crítica da realidade e faz uma afirmação categórica que, “por suas 

denúncias, protestos, pode ser considerado o ‘primeiro teórico explícito da doutrina 

da libertação da periferia, desde o tempo em que se iniciou a expansão européia”.83 

O frei reconhecia que o índio tinha direito à liberdade religiosa e reivindicava que 

“justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence: dar e conservar o direito do 

“outro”.84 

Em 1550, aconteceu a célebre Junta de Valladolid, como uma tentativa de se 

organizar um documento que pudesse “definir e justificar o sentido e o alcance real 

da política imperialista nas Índias Ocidentais”,85 e contemplasse questões de direitos 

e deveres nas relações bilaterais entre conquistadores e colonizados. 

 Nesse encontro, Las Casas foi duramente confrontado por Juan Ginés de 

Sepúlveda, capelão e cronista do imperador Carlos desde 1535 e bem respeitado na 

                                                           
82 DUSSEL, Enrique. Desintegracion de La Cristiandad Colonial y Liberacion, p. 56 
83 DUSSEL, Enrique. Bartolomeu de Las Casas: núcleo simbólico Lascasiano como profética crítica al 
imperialismo europeo, p. 16. 
84 Ibid., p. 46. 
85 GALMÉS, Lorenzo. Bartolomeu de Las Casas: defensor dos direitos humanos, p. 190. 
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corte. Esse oponente defendia que os “povos desenvolvidos” tinham o direito de 

subjugar os “povos selvagens”, ideias registradas na sua tese intitulada “De Regno 

et de Regis Officio” sobre “a adequação existente entre a religião cristã e o uso das 

armas”.86 Essa obra serviu para reforçar e justificar as guerras “santas e justas” nas 

Índias Ocidentais. 

Nessa controvérsia de Valladolid, ficou claro que os dois queriam a 

cristianização das Índias Ocidentais, mas divergiam com diferentes interpretações 

sobre os meios utilizados. Para Sepúlveda, era preciso “hispanizar” os selvagens, e 

somente por meio da missão espanhola seria possível elevar o nível de vida dos 

nativos. A guerra contra os idólatras e infiéis era considerada justa. 

Com uma abordagem diferente, Bartolomeu de Las Casas enveredou por outro 

caminho, que partia do pressuposto que o ser humano é obra do Criador, que a 

todos fez livres e, apesar das particularidades constatadas, não existe povo ou raça 

inferior. Questiona assim as investidas dos espanhóis em querer subjugar o indígena 

e submetê-lo a servidão. 

Posteriormente, o trabalho destemido de Las Casas e seu amor pela causa 

indígena foram muito valorizados e citados até por Simon Bolívar, que também veio 

a se tornar um símbolo de libertação na América Latina. 

Em seu trabalho, A História da Igreja no Brasil, Hoornaert discute bastante 

essa questão da hostilidade e também a relativa belicosidade existente nos métodos 

evangelizadores para converter os indígenas à fé cristã, pois as armas reais e a cruz 

estavam intrinsecamente ligadas entre si nesse processo. 

Para esse historiador e teólogo, “evangelizar” passou a ser justificativa para a 

opressão e a escravização de nativos, pois “o caráter guerreiro do discurso 

evangelizador fez também com que os missionários não tivessem interesse real em 

conhecer e respeitar a cultura dos ‘outros’ aos que foram enviados”.87 A 

evangelização era concebida somente como doutrinação, como simples transmissão 

de conteúdos sem um interesse pela cultura local, ou uma preocupação com diálogo, 

demonstração de amor, e muito menos exemplo de vida. 

Os conquistados sofreram tantas formas de barbarismos e espoliações, como 

matança, roubo de esposas e de terras, trabalho forçado e outros mais por parte dos 
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87 HOONAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo, p. 27. 
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conquistadores, que se autodenominavam cristãos, que até quando fugiam dos seus 

algozes, ainda eram considerados subversivos. Provavelmente, muitos nativos 

aderiam ao cristianismo com medo de represálias e castigos. 

Podemos observar que no transcorrer da História, lamentavelmente, a igreja, 

em sua prática missionária, se deixou contaminar e, em alguns períodos, houve até 

uma parceria com movimentos imperialistas. Esqueceu seu papel profético em 

determinados momentos e passou a ser cúmplice de projetos hegemônicos que 

reforçaram a negação da identidade do “outro”. 

Até o século XVI, o termo “missão” era usado para se referir à doutrina da 

Trindade.88 A partir dos empreendimentos colonialistas, podemos observar que “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”.89 Nessa nova 

acepção, ele estava comprometido e fortemente relacionado com a expansão 

colonial do Ocidente. 

David Bosch observa que “missão designava as atividades pelas quais o 

sistema eclesiástico ocidental se propagava para o resto do mundo”.90 A palavra 

estava intimamente associada com os movimentos de expansão colonial. O direito 

de ter colônias trazia consigo o dever de cristianizar os colonizados, fazendo que o 

período colonial seja o responsável pelo grande avanço das missões, pois 

desencadeou uma era missionária sem paralelos, o que representa também uma 

triste incoerência. 

Agora no século XXI, podemos constatar que a terminologia ficou 

estigmatizada e algumas vezes interpretada com sentido pejorativo, pois continua 

vinculada e amplamente identificada com os movimentos expansionistas 

imperialistas, especialmente o período colonial com seus desmandos. Questionando 

sobre a manutenção do uso da palavra, simplesmente por ser parte de uma herança 

da história missionária, Hope Antone defende que  
 

A palavra missão precisa ser retirada do vocabulário cristão. A razão disso é que 
o termo ‘missão’ não somente carrega consigo uma grande conotação negativa 

                                                           
88 BOSCH, David fala do envio do Filho pelo Pai e do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. Ele 
desenvolve um capítulo para expor esta tese da “Missio Dei que foi expandida no sentido de incluir 
ainda outro ‘movimento’: Pai, Filho e Espírito Santo enviando a igreja para dentro do mundo;” p. 467.  
89 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 17.  
90  Ibid., p. 281. 
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(estendendo-se desde sua cumplicidade com o colonialismo até sua postura 
agressiva junto à de outra fé);ele simplesmente compromete o diálogo.91 

 

Em alguns segmentos da igreja evangélica também se cogita a possibilidade 

de uma nomenclatura alternativa, que expresse a mesma ideia de presença cristã no 

mundo com testemunho do evangelho de Jesus Cristo, uma vez que o termo ficou 

bastante impregnado com a lógica colonial, porque “missão” pressupõe três 

componentes: 1. alguém que envia (é superior e tem autoridade para isto); 2. 

alguém que é enviado em missão (investido de autoridade para realizar algo pelos 

destinatários ou mesmo pelos próprios enviadores); 3. um terceiro que é o objeto da 

missão. 

Entretanto, a crise atual não está isolada na história eclesiástica, pois 

observando as diferentes épocas vividas pela Igreja de Cristo, percebemos que 

sempre existiram os períodos de nebulosidade e turbulência e, também, podemos 

confirmar que sempre se levantaram vozes proféticas que foram presenças que 

tiveram a coragem de quebrar paradigmas trilhando caminhos alternativos e contra-

hegemônicos. Encontramos exemplos que, por serem fiéis e coerentes com suas 

crenças e seu projeto de vida, foram renegados à marginalidade e por não 

contemporizarem com o pensamento vigente, sofreram o desgaste da 

incompatibilidade e do antagonismo. Muitas vezes, passaram por severas 

perseguições e alguns pagaram até com suas próprias vidas. São os remanescentes 

que ousaram pensar diferente e “andar na contracorrente” do seu tempo. Não se 

deixaram levar pelas correntezas das ideias dominantes. São “inventores de trilhas 

nas selvas hegemônicas do poder”, os inconformistas que “subvertem as maneiras de 

fazer”,92 e não se enquadram nos padrões estabelecidos. Enquanto o poder 

institucionalizado quer implantar a uniformidade e demarcar limites, eles instauram 

atalhos que favoreçam a pluralidade, a multiculturalidade e a criatividade. 

Temos o exemplo clássico do apóstolo Paulo, que renunciou a sua carreira e 

reputação na sociedade judaica para ser um dos precursores de um novo 

movimento religioso que despontava, decidindo viver à margem do pensamento 

dominante.  

                                                           
91 ANTONE, Hope S. Towards a New Paradigm in the Concepts of MIssion. In: Theologies and 
Cultures. Vol. V. N. 2, December 2008, p. 88. 
92 CERTEAU, Michel de. Invenção do Cotidiano: artes de fazer, p. 97 e 208. 
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Caminhando na História, teríamos inúmeros modelos que, algumas vezes, 

foram vozes solitárias na sua contemporaneidade, inclusive num dos períodos mais 

polêmicos para o cristianismo, as Cruzadas, dois arautos do amor e liberdade 

destoaram das ideias majoritárias apregoadas pela igreja oficial. Um deles foi 

Francisco de Assis, que abriu mão de um padrão de vida nobre para viver na 

pobreza e deixou uma mensagem ao mundo com a sua vida. Em meio àquela 

ideologia de exclusão, ódio e violência que levou a uma corrida por extermínio dos 

árabes, também tentou deixar registrado o seu protesto. Realizou algumas viagens a 

países muçulmanos e conseguiu interagir com algumas lideranças. Sua viagem ao 

Egito “foi algo mais do que a expressão de um interesse pessoal ou de um zelo 

missionário. Significava que um novo espírito surgira no mundo cristão e que uma 

notável transformação se efetuava nos métodos missionários das igrejas cristãs”.93    

O outro que também viveu na época das Cruzadas e andou na contramão do 

seu tempo foi Raimundo Lúlio. Ele nasceu, em 1235, na Ilha de Maiorca, e, em dias 

quando seu povo afirmava que um sarraceno só era bom depois de morto, ele foi 

uma das vozes que não se calaram, defendeu que o aniquilamento dos muçulmanos 

era um equívoco e que a abordagem para a evangelização precisava ser revista. 

Entre as suas “propostas missionárias” – até arriscaríamos afirmar que poderiam ser 

os primeiros ensaios sobre inculturação e interculturação em missiologia – figurava a 

necessidade de se aprender a língua árabe, que poderia contribuir para uma 

compreensão do pensamento muçulmano, pois o que realmente interessava não era 

simplesmente a aprendizagem de uma língua, mas considerar que esse novo saber 

poderia trazer novas chaves de interpretação para aquela cultura e também 

“conduzir a uma compreensão cabal do pensamento e das doutrinas dos sarracenos 

e à possibilidade de uma discussão elevada e fraterna com eles, acerca de temas 

religiosos”.94 Ele contestou a prática missionária dominante naqueles dias e os 

métodos utilizados, sinalizando a necessidade de outra condição para adentrar no 

mundo sarraceno, que seria dar um testemunho de fé e vida e não só pregação com 

palavras, ainda que isso custasse a própria vida. E, foi o que acabou acontecendo, 

ele foi tão agredido, que morreu por causa disso, em uma das viagens para anunciar 

o Evangelho aos muçulmanos. 

                                                           
93 NEILL, Stephen. História das Missões, p. 118. 
94 Ibid., p. 139. 
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Em diferentes kairós da humanidade, sempre foi possível encontrar esses 

profetas que andaram à margem da multidão, preocupados com a situação do seu 

povo, mensageiros não só de conteúdos bíblicos com o objetivo de cumprir uma 

agenda de catequese, mas protagonistas de uma missão inculturada e verdadeiros 

embaixadores do Reino de Deus, que viviam um estilo de vida que ensinava com 

suas atitudes. Algumas vezes, foram arautos de protesto que podia ir desde “as 

doses homeopáticas da lamentação até a ‘overdose’ da prova maior de amor de um 

frei Montesinos”.95 

Não podemos esquecer, então, que a questão de imperialismo e cumplicidade 

da missão não se restringe a um período histórico específico. Seria um 

pensamento reducionista achar que tudo se resume a uma problemática na relação 

da missão com o colonialismo. Não podemos também “desconsiderar o fato de que 

esse relacionamento é apenas parte integrante do projeto muito mais amplo e 

complexo do avanço da civilização tecnológica ocidental”.96 Com os movimentos 

de colonização, a expansão ocidental não foi apenas econômica e religiosa, mas 

também expansão de formas hegemônicas de conhecimento que moldaram a 

própria concepção de economia e de religião.  

Essas relações foram como um trânsito de mão única – do Ocidente para os 

“outros”. Precisamos agora trabalhar por uma capacitação para uma “cultura de 

culturas”,97 argumenta Raul Fornet Betancourt. Carecemos de intercâmbios de mão 

dupla, que possibilitem substituir a relação hegemônica por relações bilaterais e 

multilaterais, e eliminar assim os vestígios colonialistas que caracterizaram os 

contatos entre Norte e Sul no paradigma da modernidade, como declara Boaventura 

de Sousa Santos, ao escrever que “colonialismo são todas as trocas, todos os 

intercâmbios, as relações, em que uma parte mais fraca é expropriada de sua 

humanidade”.98 

Nessa temática da alteridade e monoculturalidade, especialmente na prática 

missionária ocidental no contato com as culturas autóctones do “novo mundo”, 

Fornet Betancourt defende que não houve, “nem podia haver, um diálogo 

intercultural ou inter-religioso, pois a segurança ocidental de possuir em sua cultura 

                                                           
95 SUESS, Paulo. Culturas e Evangelização – a unidade da razão evangélica na multiplicidade de 
suas vozes: pressupostos, desafios e compromissos, p. 111. 
96 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 378. 
97 BETANCOURT, Raul Fornet. Religião e Interculturalidade, p. 50.  
98 SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a Teoria Crítica e reinventar a emancipação social, p. 59.  



47 
 

e religião a chave do absoluto conduziu para a espontânea desqualificação da 

cultura e religião do ‘outro’”.99 O desdobramento dessa postura veio definir o modelo 

de cristianismo ocidental que, segundo ele, foi absolutizado e elevado à versão 

única possível de expressão da fé cristã. 

Entretanto, o bom senso nos adverte que cometeríamos um equívoco negando 

a importância do papel que as missões cristãs desempenharam no desenvolvimento 

de muitas sociedades ao redor do mundo, inclusive a grande contribuição do 

trabalho etnográfico e sistematização linguística em centenas de povos. Por outro 

lado, como já constatamos, não conseguimos escapar do peso da triste herança 

deixada e temos que admitir a grande dívida histórica da cristianização imperialista 

que confundiu evangelização com divulgação de um estilo de vida, com imposição 

de valores da cultura ocidental dominante, com necessidade de cumprir uma 

agenda. 

É inegável também que a missão atingiu um nível de cumplicidade nesse 

processo de objetivação do “outro” que comprometeu a interpretação da mensagem 

do evangelho de Jesus Cristo. A liderança eclesiástica e boa parte dos missionários 

não somente contemporizaram diante das circunstâncias, mas foram beneficiados 

direta ou indiretamente. O próprio Manuel da Nóbrega foi contra o adaptar-se a um 

estilo de vida simples que não contraste com o povo em geral e defendia a posse de 

escravos para os serviços nos colégios e o uso da força na evangelização. Ele 

“rejeitou abertamente a ‘via apostólica’ como método evangelizador na conquista 

das Américas”.100  
Ao resumir a ideologia colonial, Paulo Suess escreve que ser colonizado era 

um benefício. O conquistado deveria ser grato porque agora sob a liderança do 

conquistador, mesmo trabalhando exaustivamente e tendo sua liberdade restringida, 

ele conseguiu chegar ao conhecimento de Deus e receber garantia de livramento do 

inferno. O autor, inclusive, faz uma severa crítica a um dos sermões do padre Vieira, 

em que esse religioso comenta que todo o sofrimento a que os nativos estavam 

sujeitos no presente era necessário para aprimorá-los. A nova vida que eles 

alcançaram era um milagre e por esse grande privilégio que agora estão usufruindo 

                                                           
99 BETANCOURT, Raul Fornet. Religião e Interculturalidade, p. 15.  
100 SUESS, Paulo. Culturas e Evangelização – a unidade da razão evangélica na multiplicidade de 
suas vozes: pressupostos, desafios e compromissos, p. 109. 
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“o conquistado deve pagar o benefício da conquista com zelo religioso, com dízimos 

e com trabalhos que incluem ‘restrições’ a sua liberdade”.101 

Em sua obra sobre paradigmas da missão na história do cristianismo, Bosch 

defende que nos períodos de grandes mudanças sempre existe uma crise 

decorrente do processo de adaptação e alteração, seria o que ele chama de “tensão 

criativa” entre o novo e o velho. Sua intenção ao apresentar o novo paradigma que 

desponta e que ele denomina de “ecumênico emergente”, é que “não se tentará 

advogar uma completa substituição do paradigma anterior, como se fosse de todo 

inútil”,102 mas considerando a importância de permanecer fiel à verdadeira natureza 

da missão, a proposta é destacar alguns dos elementos desse modelo emergente e 

tentar desenhar os seus contornos. 

Um dos oponentes de David Bosch questiona se ele teria conseguido “construir” 

um novo paradigma se a sua morte não tivesse interrompido sua pesquisa. Em seu 

livro, Paradigms in Conflict, David Hesselgrave, um missiólogo de tendência 

conservadora, admite a crise paradigmática, mas não aceita ideias inovadoras e fica 

preso no modelo que somente discute as formas de propagar a chamada “Grande 

Comissão” – a última ordem dada por Jesus Cristo a sua igreja de ir e fazer discípulos. 

Segundo ele, o que é fascinante e ao mesmo tempo frustrante é que “Bosch nos 

provoca ao sugerir que uma variedade de paradigmas poderia ser construída por meio 

de sua hermenêutica  crítica. Porém, ele próprio nunca constrói sequer um só 

paradigma”.103 

Outro crítico dos estudos de Bosch, Alan Kreider, discorda da divisão 

elaborada em que identifica seis períodos de paradigmas históricos da missão, e 

defende apenas três: pré-cristandade, cristandade e pós-cristandade.104 No entanto, 

afirma que o último paradigma proposto por Bosch, o ecumênico emergente ou 

paradigma pós-moderno, provavelmente seja o mesmo sugerido por ele, ou seja, é 

também implicitamente um paradigma “pós-cristandade”. Kreider comenta em seu 

texto que alguns teólogos europeus até já estão escrevendo sobre a “missão depois 

da cristandade”. 
                                                           
101 SUESS, Paulo. Culturas e Evangelização – a unidade da razão evangélica na multiplicidade de 
suas vozes: pressupostos, desafios e compromissos, p. 105. 
102 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 440. 
103 HESSELGRAVE, David. Paradigms in Conflict: 10 key questions in christian missions today, p. 
342. 
104 KREIDER, Alan. Beyond Bosch: the early church and the Christendom shift – Para o autor a pré-
cristandade vai até Constantino, que também é o marco do início da cristandade. A pós-cristandade 
começa com a crise do paradigma epistemológico e sociocultural ocidental (p. 66). 
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Entendemos que os objetivos dos movimentos missionários do século XVI e 

do século XXI são diferentes, entretanto, constatamos que a lógica e a motivação 

para a missão continuam as mesmas: eu preciso do “outro” para cumprir os meus 

objetivos, pois sem ele as minhas metas não são alcançadas. Se na conquista os 

cristãos dependiam dos “selvagens” para ajudar a garimpar ouro e estes em troca 

recebiam o benefício da entrada no céu, hoje as igrejas precisam trabalhar para o 

aumento das porcentagens nas estatísticas que revelam a expansão cristã pelos 

continentes e sua habilidade em salvar a humanidade. A motivação é superar 

expectativas de adesões e não necessariamente manifestar o amor de Deus, 

solidariedade e um cuidado com as reais necessidades físicas, emocionais e 

espirituais das pessoas que receberão os missionários. 

O contato missionário com o desconhecido, diferente da cultura visitante, 

geralmente era caracterizado como vertical. Analisando alguns movimentos 

missionários na História, destacamos um exemplo clássico na época da conquista da 

América e que é um dos responsáveis pela formatação do paradigma de missão atual. 

O modelo de abordagem evangelística, como era concebido, seguia um programa de 

catequese e doutrinação, com transmissão de conteúdos, repasse de conceitos sem 

um respeito pelo ser humano que estava sendo abordado, sem um interesse pela 

cultura local, ou uma preocupação com o diálogo, demonstração de amor, e muito 

menos exemplo de vida. 

Assim, a despreocupação com o homem em sua totalidade pode também estar 

vinculada a uma motivação antropocêntrica e não cristocêntrica, ou seja, o discurso 

que enfatiza somente a salvação da alma reforça a ideologia colonial, uma vez que 

os acontecimentos desta “vida temporal” não são importantes e o que vale é atingir a 

garantia do céu. Neste paradigma, há uma ênfase exagerada na pregação 

(kerygma) e doutrinação e também uma supervalorização da dimensão espiritual da 

vida. Portanto, o não reconhecimento do “outro” como sujeito favorece a imposição 

de conceitos e padrões da cultura hegemônica, pois ele passa a ser simplesmente 

meu objeto de missão, não havendo necessidade de uma prática dialógica solidária. 

Boaventura de Sousa Santos, ao elaborar esses processos de objetivação do 

“outro”, argumenta em sua tese que a identificação do “outro” como um ser 

desprovido de saber e cultura foi o contraponto da exigência colonial para 

transportar civilização para outros povos, ou seja, “a descoberta do ‘outro’ no 

contexto colonial envolveu sempre a produção ou reconfiguração de relações de 
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subalternidade”.105 Efetivamente, a grande marca do colonialismo e dos atuais 

neocolonialismos é a concepção do “outro” como objeto. O colonialismo conduz à 

negação da diversidade e é também o grande responsável pela subordinação e 

invisibilidade do Sul.  

Há uma crise de sentido na atualidade, que afetou o mundo cristão de maneira 

certeira e frontal. As comunidades evangélicas, em sua maioria, se fecharam em 

seus guetos e estão falando para um mundo que já não existe. Poucas têm uma 

visão sistêmica que contemple o homem na sua integralidade e compreendem a sua 

responsabilidade diante da sociedade contemporânea. 

David Bosch faz severas críticas à estratégia de trabalho ainda em nossos dias 

empregada pela grande maioria dos missionários, e alerta que a missão precisa 

deixar de ser “um símbolo da universalidade do imperialismo ocidental entre as 

novas gerações do Terceiro Mundo, do contrário, a presente estrutura da missão 

moderna está morta”.106 Ele também nos relembra que a igreja precisa mudar 

sempre para continuar sendo a mesma. 

Comentando as mudanças que estão chegando em velocidade banda larga, 

Keith Eitel diz que embora as mudanças estejam aí, e podem e devem estar, 

entretanto, o futuro das missões cristãs “will depend more on changes that are not 

made than it will on changes that are made”.107 As mudanças necessárias ainda não 

foram realizadas, pelo menos nos grandes movimentos, mas devem ser, porque seu 

futuro depende disso, diz o autor. No entanto, temos presenciado no “universo 

missionário” mudanças que são maquiagens, reboco novo em construção velha, o 

que faz lembrar um termo semelhante usado também na política nacional: “tudo 

deve mudar para continuar do mesmo jeito”. 

A igreja perde sua razão de existir se não lembrar constantemente da sua 

necessidade de cuidar do seu rebanho, mas também sua grande prioridade e tarefa: 

ser sal e luz para a sociedade a sua volta, lembrando sempre do seu papel profético 

e realizando a sua missão na diaconia e no diálogo. 

                                                           
105 SANTOS, Boaventura de Sousa. Semear Outras Soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 
conhecimentos rivais, p. 28. 
106 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 617. 
107 EITEL, Keith E. On Becoming Missional: Interacting with Charles Van Engen. In: HESSELGRAVE, 
David J.; STETZER, Ed (org.). Mission Shift: global mission issues in the third millennium, p. 36.  
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Essa dicotomia também é trazida por Orlando Costas, ao desenvolver os 

conceitos sobre o movimento centrípeto e centrífugo por parte da igreja no 

cumprimento de sua missão, como  
 

uma comunidade congregada pelo Espírito Santo para receber poder e instrução, 
mas também uma equipe que é enviada ao mundo para aprender como servir-lhe 
melhor, para dar testemunho sobre Cristo com palavras e obras, para estar 
redentoramente presente nas lutas do mundo e para chamar aos povos da terra 
para que entrem no Reino de Deus.108 

 

 A missão da igreja só pode ser entendida à luz do Reino de Deus, argumenta 

René Padilha. Ela é chamada a ser um instrumento do Reino mediante a 

continuação da missão de Cristo para o mundo. A missão da igreja é uma extensão 

da missão de Jesus. É a manifestação, ainda que não completa, “do Reino de Deus 

tanto por meio da proclamação como por meio da ação e do serviço social. As boas 

obras, portanto, não são um mero apêndice da missão, mas uma parte integral da 

manifestação presente do Reino”.109 

A tese de Boaventura de Sousa Santos sobre a transição paradigmática é uma 

possibilidade de reconstrução da emancipação social a partir do Sul e em 

aprendizagem com o Sul. Talvez seja aqui que a Terceira Igreja,110 que emerge do 

Sul, pode exercer seu protagonismo na parceria para a construção de um mundo 

mais humano, que Assmann se refere como “a dimensão humanizante do ato de 

transformar o mundo”111 e Bosch acrescenta que a “missão é encarada como uma 

contribuição para a humanização da sociedade – um processo em que a igreja está, 

talvez, envolvida no papel conscientizador”.112 

Boaventura argumenta em sua obra que não é simplesmente de um novo 

conhecimento que necessitamos, mas um novo modo de produção de 

conhecimento. Sem dúvida “necessitamos com urgência, de uma nova capacidade 

                                                           
108  COSTAS, Orlando. Compromiso y Mision, Editorial Caribe, Colección CELEP, 1979, p. 70. 
109 PADILHA, René. Missão Integral: ensaios sobre o reino e a igreja, p. 207. 
110 TERCEIRA IGREJA: um conceito adotado por Samuel Escobar para se referir à Igreja do Terceiro 
Milênio. O argumento explica que nos primeiros mil anos de história do cristianismo, predominou a 
liderança da Igreja Oriental e no segundo milênio a Igreja Ocidental conduziu a evangelização do 
mundo. A Terceira Igreja, emergente que desponta neste novo milênio, é a Igreja do Hemisfério Sul 
(ESCOBAR, 2001, p. 49). 
111 ASSMANN, Hugo. Teologia desde la Práxis de la Liberación, p. 63. 
112 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 457. 
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de espanto e de indignação que sustente uma nova teoria e uma nova pratica 

inconformista, desestabilizadora, em suma, rebelde”.113 

Pensar a missão a partir do Sul traz oportunidades de interculturação e 

transculturação, porque na reciprocidade é possível construir novas alternativas 

com projetos autóctones. A igreja emergente do Sul, que tem a experiência de ter 

sido colonizada, poderá desempenhar um papel preponderante neste momento de 

crise e transição paradigmática. Ela pode reformular suas estratégias, rever seus 

paradigmas e buscar um modelo encarnacional. É possível propor projetos 

sociomissionários com ações sustentáveis – responsáveis, que contemplem as 

comunidades não só no presente, mas com perspectivas para o futuro. Pode ser 

também uma catalisadora de vontades, para a aproximação de parcerias e inclusão 

em redes internacionais. 

Samuel Escobar, missiólogo latino-americano, escreve sobre uma mudança 

massiva ao sul do centro de gravidade do mundo cristão. Estamos no limiar de 
 

uma nova era do cristianismo, cuja base principal se localizará nos países do 
hemisfério sul, e onde suas expressões dominantes serão filtradas através da 
cultura desses países (...) agora o Terceiro Milênio evidentemente permanecerá 
debaixo da liderança da Terceira Igreja, a igreja sulista.114 

 

Esse missiólogo defende uma tese sobre a existência de três diferentes 

escolas missiológicas ou correntes de abordagens, presentes especialmente no 

mundo evangélico. A primeira é a missiologia pós-imperial, vinda dos evangelicais 

da Grã-Bretanha e Europa. O segundo grupo, ele denominou de missiologia 

gerencial, que se desenvolveu principalmente em torno de instituições evangélicas 

na Califórnia-EUA. Dão forte ênfase em movimentos de plantação de igrejas, 

estatísticas, e planos para “alcançar todos os povos”. Por ser uma escola de 

pensamento típico norte-americano, “a abordagem quantitativa é predominante e a 

orientação pragmática bem definida”.115 E a terceira possibilidade é a missiologia 

crítica da periferia, que surge dos antigos campos de missão e agora começa a se 

impor pelo questionamento aos métodos e modelos existentes de missão. É 

engajada e preocupada com a agenda do dia no mundo e “poderíamos dizer que o 

                                                           
113 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política, p. 82. 
114 ESCOBAR, Samuel. O Cenário Global na Virada do Século. In: Missiologia Global para o século 
XXI, p. 49. 
115 ESCOBAR, Samuel. O Cenário Global na Virada do Século. In: Missiologia Global para o século 
XXI, p. 152. 
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impulso básico desta missiologia é sua natureza crítica. A questão para esta 

missiologia não é quanta ação missionária é requerida hoje, mas que tipo de ação 

missionária é necessária”.116 

Mas ser igreja na contemporaneidade é simplesmente uma tarefa espinhosa e 

complexa, particularmente para a missão cristã, que é confrontada com problemas e 

situações inusitados, nunca imaginados com essa amplitude e que clamam por 

respostas, entre eles a descristianização do ocidente e secularização, crise ecológica 

com o esgotamento dos recursos, pluralismo religioso e fundamentalismos, 

desigualdades sociais crescentes, etnocentrismos e outros. 

Apesar de tudo, talvez este período de grandes mudanças possa também ser o 

mais adequado para a missão cristã tomar rumos que a levem de volta aos objetivos 

genuínos do Novo Testamento. Ser muito confrontada, pode se tornar uma 

possibilidade de reencontro com o projeto original de Jesus Cristo, que lhe dá uma 

nova visão libertadora menos fundamentalista e uma maior abertura no encontro 

com o “outro”. Pode ser que  
 

a missão cristã no século XXI achará que alguns dos aspectos da cosmovisão 
pós-moderna são mais compatíveis com o ato de trazer o evangelho para certas 
culturas que os valores da modernidade que infelizmente caracterizou demais a 
missão ocidental.117  
 

O projeto missionário ainda pode ter um papel relevante se buscar ensinos no 

passado, reavaliar seu continuísmo e rever seu modelo de manutenção. Com toda 

honestidade, deveríamos rever nossas abordagens na prática missionária, 

reconhecendo a nossa arrogância, que insiste em pensar que somos superiores e 

únicos, e abandonar esta síndrome de “primeiro dia de Colombo”, que, como diz 

Bartolomeu Meliá,118 acompanha há séculos aquele que se propõe a evangelizar 

outra cultura por ele desconhecida. 

                                                           
116 Ibid., p. 159. 
117 WRIGHT, Christopher. Cristo e o Mosaico de Pluralismos. In: Missiologia Global para o Século 
XXI, p. 109. 
118 MELIÁ, Bartolomeu. Culturas Indígenas e Evangelização: desafios para uma missão libertadora. 
In: SUESS, Paulo (org.). Culturas e Evangelização, p. 81. O autor faz uma análise dos registros feitos 
no dia 11 de outubro de 1492 no Diário de Colombo onde, segundo ele, esse primeiro dia de 
Colombo representa metaforicamente a questão essencial da cristianização das culturas indígenas: a 
questão do pobre (tudo tomavam e davam), do pagão (nenhuma seita tinham) e do bárbaro (tinham 
que aprender a falar). 
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As ideias de Bosch e outros missiólogos podem contribuir para a construção de 

novos jeitos de ser e fazer, sendo úteis para equipar os cristãos “para a vida nesta 

era peculiar, fascinante e maravilhosa em que os crentes são cada vez menos 

comprometidos com o poder. Assim também, se tivermos ouvidos para ouvir, 

aproveitaremos os insights dos primeiros cristãos que viviam antes da mudança da 

cristandade”.119 Que haja realmente uma maior propensão para ouvir e descobrir 

lições com o passado. Não podemos mais manter tradição sem uma reflexão 

honesta sobre a natureza e propósitos da missão e, especialmente, reconsiderar 

nossas motivações. 

                                                           
119 KREIDER, Alan. Beyond Bosch: the early church and the Christendom shift, p. 67. 
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Capítulo 2 
PARCERIA MISSÃO E EXPANSÃO IMPERIALISTA: 

a sedimentação do paradigma missionário dominante 
 
 

Analisando a cosmovisão cristã no transcorrer dos séculos, lamentavelmente 

poderemos ver que a igreja, com sua prática missionária, em determinados períodos 

da sua caminhada, não exerceu seu papel profético, mas foi parceira de projetos 

imperialistas. Passou a ter uma cumplicidade com esses projetos hegemônicos que 

incentivaram o processo de objetivação do “outro”. 

Observamos também que os paradigmas adotados pela sociedade, em 

diferentes épocas, ao invés de se tornarem incompatíveis com a cosmovisão cristã 

em alguns temas, também contribuíram para a determinação da forma de  o 

cristianismo interpretar a realidade. Comentando sobre os perigos de adequar-se a 

padrões preconcebidos, Bosch escreve que muitas vezes nós adotamos uma 

estrutura de plausibilidade que nos equipa com defesas tão elásticas que funcionam 

como um verdadeiro para-choque bem eficiente. Até que haja coragem de 

reconhecer a validade do modelo, ele pode permanecer irresistivelmente persuasivo, 

e este “paradigma pode ser uma certa cosmovisão científica, ou uma religião, ou 

uma ideologia; em qualquer caso, a estrutura conceitual tem poderes interpretativos 

quase englobantes”.120 

Este capítulo pretende mostrar como alguns acontecimentos, no decorrer da 

História, e especialmente nos empreendimentos colonialistas na conquista da 

América no século XVI, foram determinantes para imprimir a matriz do paradigma 

missionário da Igreja Ocidental com uma lógica eurocêntrica. O objetivo aqui não é o 

relato histórico do movimento missionário, mas observar como alguns eventos na 

História podem nos ajudar a entender como esse modelo eurocêntrico e colonialista 

foi sedimentando-se na prática missionária que predomina atualmente.  

                                                           
120  BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 432. 
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As práticas predatórias não aconteceram somente entre os desbravadores e 

aventureiros, mas se repetiu entre lideranças eclesiásticas. Queremos demonstrar 

como certos elementos marcantes de alguns paradigmas na história do movimento 

missionário deixaram fortes contribuições para a construção do paradigma 

evangélico dominante de missão na atualidade. 

O contato entre povos, e a consequente troca de informações que podem resultar 

em mudanças de cultura é um fato que podemos observar ao longo de séculos. Nayan 

Chanda defende uma tese inovadora sobre a globalização, apontando a contribuição de 

missionários, comerciantes, soldados e aventureiros nesses intercâmbios entre culturas 

que vieram desembocar nesse fenômeno que, para ele, efetivamente não é recente. 

Não é uma nova etapa na história da humanidade, muito menos “sinônimo de 

sociedade do conhecimento ou de integração econômica dos mercados, tampouco 

significa padronização ou americanização (...) é um processo de crescente 

interdependência dos povos, mercadorias, ideias e tecnologias”.121 Ele mostra como, no 

decorrer da História, esses “agentes de globalização” contribuíram para a criação de um 

intercâmbio entre culturas e também a abertura de pontes e interconexões entre povos 

e territórios. 

Mas como comentamos no capítulo um, é uma triste incoerência constatar que 

alguns movimentos religiosos também estejam associados à violência, desrespeito 

aos direitos básicos do ser humano e crueldade tal que fica “difícil imaginar que algo 

positivo saísse dos contatos estabelecidos pelos esforços missionários”.122 

Entretanto, seria injusto negar as importantes contribuições que os movimentos 

missionários no decorrer da História trouxeram para a humanidade, inclusive para 

todo o processo de globalização do planeta, ajudando a tornar o mundo menor, 

independentemente de aspectos positivos ou negativos.  

 

2.1 Cristianismo e cristandade  
Quando se fala do cristianismo e o movimento missionário mundial, as opiniões 

divergem quanto à divisão em períodos históricos. No esquema de David Bosch, ele 

                                                           
121 CHANDA, Nayan. Sem Fronteira: os comerciantes, missionários, aventureiros e soldados que 
moldaram a globalização, p. 11. 
122 Ibid., p. 175. 
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separou as épocas num total de seis paradigmas,123 sendo que o último modelo 

ainda está se configurando, mas já é possível identificar alguns elementos dele. 

Como nos referimos no capítulo um, Alan Kreider tem algumas dificuldades 

para aceitar o esquema de Bosch. Kreider dividiu a História em três etapas para se 

referir às mudanças de paradigma no cristianismo: pré-cristandade, cristandade e 

pós-cristandade. Um dos seus argumentos é que a obra de Bosch também tem três 

grandes divisões: 1. O paradigma apocalíptico do cristianismo primitivo, que inclui os 

primeiros cristãos; 2. Os paradigmas históricos da missão: o que a missão 

significava em períodos sucessivos ao longo dos séculos até a crise do paradigma 

ocidental perto dos anos 1970; 3. Contornos de um paradigma contemporâneo de 

missão que ele denomina de ecumênico emergente. 

Segundo Kreider, a pré-cristandade começa com os primeiros cristãos e se 

estende até Constantino, no século IV. A cristandade começa com a oficialização do 

cristianismo nesse período e vai até o início da crise do paradigma sociocultural 

ocidental, não só na Missiologia, mas nas Ciências em geral. Esse terceiro 

paradigma é contemporâneo dos nossos dias, para ele também ainda está sendo 

desenhado. No último, “os cristãos estão vivenciando em muitos países do ocidente 

como instituições da cristandade e premissas cambaleantes ou fragmentadas”.124  

Todo o seu texto gira em torno da reflexão sobre o período da cristandade, pois 

o autor defende que a grande mudança acontece neste segundo paradigma e, à 

medida que as épocas se sucedem, vai sofrendo algumas alterações que não 

comprometem o fato de incluir todas num mesmo modelo geral. 

 Embora o objetivo desta pesquisa não seja discutir divisão ou sequências de 

paradigmas na História, a validade da sua tese está em contribuir para este trabalho, 

fornecendo elementos que agregaram na sedimentação do paradigma missionário 

ocidental, especialmente na prática missionária e sua abordagem de evangelização. 

 Ele considera oito categorias para diferenciar cada paradigma missionário e 

que também facilitam o contraste entre a pré-cristandade com a cristandade. Sua 

                                                           
123 BOSCH, David. aproveitando as ideias de Hans Kung, utiliza a mesma subdivisão histórico-
teológica sugerida por ele para se referir aos paradigmas da história do cristianismo: o paradigma 
apocalíptico do cristianismo primitivo, o paradigma missionário da igreja oriental, o paradigma 
missionário católico romano medieval, o paradigma missionário da Reforma protestante, o paradigma 
moderno do iluminismo e, por fim, no mundo contemporâneo, a busca por um paradigma emergente 
(BOSCH, 228). 
124 KREIDER, Alan. Beyond Bosch: the early church and the Christendom shift, p. 67. 
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classificação é apresentada no quadro a seguir, que foi traduzido e adaptado para 

manter a ideia principal em português.125  

 
MUDANÇAS NO PARADIGMA DA CRISTANDADE: MISSÃO 

(Beyond Bosch: the early church and the Christendom shift – Alan Kreider) 

Categoria 

 

Pré-cristandade Cristandade 

Posição 

Estratégica 

Nas margens; na contramão; Cultos 

em locais privados. 

No centro; acompanhando as 

tendências da sociedade; cultos 

em locais públicos. 

Atrativo Homens livres; comunidade atraente; 

poder espiritual. 

Acesso ao prestígio; emprego; 

participação na sociedade. 

Poder Poder espiritual; vulnerabilidade 

humana. 

Poder humano/Institucional. 

Aprovação Voluntária. Compulsória. 

Inculturação Tensão entre os princípios autóctone 

e peregrino; cristãos se sentem 

“estrangeiros residentes”. 

Predominância de princípios da 

sociedade local; conformados com 

o sistema – “sentindo-se em 

casa”. 

Cultura Cristã X Cultura Local. 

Papel de Jesus O Bom Pastor, aquele que cura; 

professor para todos os cristãos. 

Onipotente – exaltado como Deus; 

professor para uma minoria de 

cristãos “perfeitos”. 

Liturgia/ 

Adoração 

Simplicidade nas celebrações; 

cristãos equipados para viver vidas 

atrativas. 

Montagens grandiosas em prédios 

imponentes para impressionar os 

não cristãos; importância da 

retórica. 

Estilo  

missionário 

A missão era o centro da identidade 

da Igreja; busca de diálogo com o 

“outro”. 

Missão é substituída por 

manutenção; missão para crentes 

desviados ou pessoas nas 

fronteiras. 

 
                                                           
125 KREIDER, Alan. Beyond Bosch: the early church and the Christendom shift. As explicações que se 
seguem são baseadas no trecho que vai da página 62 a 66.  
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1. Posição estratégica – A cristandade mudou a perspectiva dos cristãos das 

margens da sociedade para o seu centro. Na pré-cristandade, antes de Constantino, 

o cristianismo era uma religião irregular, não legitimada pelo Estado. O cristianismo 

se tornou a religião do establishment imperial. 

2.Atrativo – A mudança da cristandade reforçou o apelo do cristianismo com a 

imposição de incentivos, alterando assim a natureza de sua atração. Na pré-

cristandade, os não cristãos foram atraídos pela liberdade da contracultura, a justiça 

e a alegria dos cristãos. 

3.Poder – A mudança da cristandade mudou a dependência da igreja de divina 

para poder humano. Na pré-cristandade, os cristãos são lembrados de como confiar 

no poder de Deus. 

4.Aprovação – A mudança da cristandade transformou o cristianismo de um 

movimento voluntário a uma instituição compulsória. A igreja cresceu de cima para 

baixo. Na pré-cristandade, os crentes vieram à fé e batismo, apesar de tremendos 

desincentivos. 

5.Inculturação – A mudança da cristandade levou o cristianismo a “sentir-se 

em casa” na sociedade, de modo que perdeu a capacidade de fazer uma relevante 

contribuição para a sociedade. Na pré-cristandade, a palavra que os cristãos 

habitualmente usavam para descrever a si mesmos era “estrangeiros residentes” 

(paroikoi). 

 Kreider trabalha com dois conceitos para explicar a constante tensão que o cristão 

vive na sociedade: Princípio autóctone ou indigenizante = sentir-se em casa na 

sociedade e princípio peregrino = permanecer fiel às convicções distintas do 

cristianismo. 

6.Papel de Jesus – A mudança da cristandade transformou/transferiu o papel 

de Jesus de Bom Pastor para a igreja. Na pré-cristandade, Jesus era o mestre de 

todos os cristãos, agora na cristandade, Ele era o mestre de uma minoria de cristãos 

“perfeitos”. 

7.Liturgia/Adoração – A mudança da cristandade transformou o culto de 

celebrações humildes para montagens grandiosas, para impressionar os não 

cristãos. A marca dos cultos era a simplicidade. A preocupação não era com 

grandes retóricas, mas viver o evangelho. 

8.Estilo Missionário – A mudança da cristandade alterou o foco da igreja – da 

missão para a manutenção – exceto à margem dos “territórios cristãos”. Na pré-
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cristandade, a missão era o centro da identidade da igreja e eles buscavam formas de 

manter um diálogo com seus vizinhos pagãos e judeus.  

Para Kreider, a cristandade representa a institucionalização que 

consequentemente leva à busca da hegemonia. Ser maioria para dominar e 

fortalecer o sentimento de pertença para também usufruir benefícios, incentivos e 

ganhar status. Esta igreja da cristandade é marcadamente diferente da igreja que 

precedeu Constantino, mas a sua lógica já não encontra também espaço no século 

XXI. Há um longo caminho a percorrer para realizar a desconstrução deste formato. 

O historiador britânico Philip Jenkins trabalha uma abordagem totalmente 

antagônica a Kreider. Cristandade para ele igualmente está relacionada à hegemonia, 

mas ele defende a possibilidade de uma nova cristandade que estaria surgindo a partir 

do Hemisfério Sul. Fazendo uma análise desse emergente cristianismo meridional, ele 

sugere que “o Sul representa uma nova tradição, de importância comparável à das 

igrejas do Oriente e do Ocidente de épocas históricas”.126 

Essa abordagem é reducionista, pois coloca a cristandade como novas maneiras 

de fazer e ser, e só muda de endereço o movimento dominante. Em vários momentos, 

com uma visão unilateral a partir da Europa, ele deixa claro que essa nova corrente do 

cristianismo vai ser predominantemente tradicionalista e ortodoxa, mas não faz uma 

reflexão sobre os perigos de uma nova cristandade, e como a igreja pode se adequar 

para continuar sendo relevante no mundo contemporâneo. Ele fala do Sul, mas a 

partir do Norte, sem compreender o tipo de crescimento que se verifica no mundo 

emergente. 

O cristianismo, graças ao imperador Constantino no século IV, deixou de ser 

uma crença de minorias e passou a ser a religião oficial do Império Romano. De 

igreja perseguida, ela passou a ser a única religião legítima. Tornou-se também uma 

força política, e o poder do Estado foi colocado a serviço do esforço missionário. O 

centro de gravidade da religião cristã passa a ser Bizâncio, que muda para o nome 

de Constantinopla em homenagem ao imperador. Roma passa a ter um papel 

secundário. 

O próprio Constantino convoca o primeiro concílio ecumênico de Niceia, em 

325, e é a partir daqui que se estabelece a instituição de dogmas127 e a igreja “é 

                                                           
126 JENKINS, Philip. A Próxima Cristandade: a chegada do cristianismo global, p. 18. 
127 Segundo Roger Bastide, a palavra “dogma” tinha dois sentidos entre os gregos: 1. Conjunto de 
decisões tomadas pelas autoridades civis ou religiosas; 2. Entre os filósofos: resumo doutrinal ou de 
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agora a igreja do Estado, e a heresia um crime contra o Estado. A consequência foi 

que agora, não poucas vezes, a igreja passou de igreja perseguida a igreja 

perseguidora”.128 A ortodoxia passa a ser a grande marca do cristianismo e não é 

mais possível crer fora do que foi delimitado pelos concílios. Quem não se enquadra, 

é rotulado como herege. 

O império ficou com duas capitais, e a rivalidade entre Roma e Constantinopla 

não se limitava ao plano político, mas também no eclesiástico e o distanciamento foi 

crescendo até culminar com o Grande Cisma de 1054. Esta é considerada a “ruptura 

definitiva entre a igreja do Oriente e do Ocidente. E selada pela infeliz Quarta 

Cruzada (1204), com a conquista e saque de Constantinopla pelos latinos e com a 

imposição de um imperador e um patriarca ‘latinos’”.129 Depois disso, “as duas alas 

da igreja, uma se denominando ‘romana’ e ‘católica’, a outra, ‘bizantina’ e ‘ortodoxa’, 

seguiriam por caminhos distintos”.130 

O cristianismo foi assim engolido pela cristandade, uma nova cultura, com um 

novo estilo de vida mais preocupado com posição social do que uma vivência ética e 

solidária. A missão está centrada na igreja e passa a ser um movimento vertical, 

portadora de cultura e não é mais caracterizado por vidas exemplares, que inspiram 

e impactam pessoas na sociedade com o seu procedimento. 

É preciso considerar também que no período que antecede a esse paradigma 

ortodoxo a igreja combateu o gnosticismo, mas o dualismo,131 um resquício que 

refletia muito do fatalismo da época, permaneceu e influenciou bastante o 

pensamento cristão. As realidades materiais eram desvalorizadas e o mais 

importante era a salvação eterna. Bosch descreve que “esse dualismo ontológico 

onipresente manifestava-se em pares infinitos de opostos: o temporal e o eterno, o 

físico e o espiritual, o terreno e o celestial, o aqui e o além, a ‘carne aqui embaixo’ e 

o ‘espírito lá em cima’, etc. A salvação só poderia significar libertação dos grilhões 

deste mundo material hostil...”.132 

                                                                                                                                                                                     
determinado ensino. É uma decisão da autoridade e marca os limites entre a igreja e a heresia 
(BASTIDE, Elementos de Sociologia Religiosa, p. 45). 
128 KÜNG, Hans. Religiões do Mundo: em busca dos pontos comuns, p. 224. 
129 Ibid., p. 234. 
130 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 255. 
131 Dualismo – Analisando o paradigma missionário da Igreja Oriental, Bosch comenta que “o traço mais 
característico do gnosticismo era um dualismo ontológico irreversível, uma oposição entre um Deus 
transcendente e um ‘demiurgo’ obtuso que criara o mundo material” (BOSCH – 249). 
132 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 249. 
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A teologia de Agostinho com sua máxima que “a alma humana está perdida; 

por isso, é ela que necessita ser salva”133 reforçou bastante esta cosmovisão 

dualista que contaminou a compreensão de salvação e obviamente, o contágio 

atingiu também o modelo de missão, registrando sua marca na sedimentação do 

paradigma dominante e até hoje ainda define a pedagogia evangelizadora. Bosch 

especifica que nesta concepção, a salvação da alma é o centro e não a 

reconciliação do universo. Esses elementos gnósticos se arraigaram em nossas 

teologias e continuam determinando não só a lógica missionária, mas afetando 

cristãos no seu viver diário “pois esse raciocínio é estruturado por uma dicotomia 

antibíblica, gerando a sensação de se viver em dois mundos”.134 

A partir do século IV, a vida monástica, uma iniciativa que começara com 

intenção de simplesmente viver uma vida íntegra e se afastar dos rumos que a igreja 

tomava, agora se tornaria um movimento que também vai trazer uma forte 

colaboração para o movimento missionário, por ter sido um refúgio para a 

preservação de muitos documentos e um celeiro que gerou vidas que seriam 

responsáveis pela manutenção de muitos ideais esquecidos pela igreja imperial. É 

assim que os monges foram substituindo os pregadores itinerantes e seu trabalho 

missionário colaborou consideravelmente para a conversão de diferentes povos não 

cristãos. 

O monasticismo foi um agente fundamental da missão na Idade Média e não só 

contribuiu para a cristianização da Europa, mas como Bosch destaca, ele salvou a 

igreja medieval da aquiescência e da petrificação. Para o autor, o movimento 

monástico foi o principal instrumento na reforma da sociedade europeia e, “embora 

as comunidades monásticas não fossem intencionalmente missionárias (ou seja, 

criadas com o propósito da missão), elas estavam impregnadas de uma dimensão 

missionária”.135 Até o século XII, o monastério foi o centro da missão, entretanto, o 

movimento monástico não era bem-visto por alguns setores da igreja e como até 

hoje 
 

a atividade missionária, por estar na fronteira da igreja com outros povos e 
culturas, em certas ocasiões desafia as estruturas das igrejas que se acostumam 

                                                           
133 Ibid., p. 268. 
134 MILLER, Darrow. Vocação: escreva sua assinatura no Universo, p. 40.  
135 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 286. 



63 
 

a seu lugar cultural – razão pela qual muitas das histórias da igreja, escritas ‘a 
partir do centro’, dão pouca atenção ao tema da missão.136 

 

O estilo de vida dos monges causava profundo impacto na vida dos 

camponeses, em especial. Este aspecto do “afastamento” da vida secular, da vida 

“material”, também foi absorvido e incorporado no paradigma dominante de missão, 

que exige que o missionário tenha uma vida de reclusão na sociedade, pois seu 

papel é só “pregar” o evangelho. Vamos trabalhar mais este tópico no capítulo 

quatro.  

Eventos simultâneos acontecem desde o século VII com a morte de Maomé e a 

expansão do islamismo a partir da costa ocidental da Arábia. Paulatinamente, eles 

conquistam territórios outrora cristãos e chegam até a Península Ibérica no ano de 

711, e lá se instalam. Em 732, a Batalha de Tours segura o avanço dos muçulmanos 

no ocidente da Europa. A ideologia das Cruzadas começa a se instalar no 

continente. 

No século IX, a Europa encontrava-se em um avançado estado de ruralização, 

com a vida consolidada nos feudos, no entanto, sem um governo central forte, havia 

uma extrema desordem e muita fragmentação política. A ausência de um Estado 

organizado é mais notória quando os árabes tomam o Mediterrâneo, impedindo uma 

atividade comercial mais ativa. Esse isolamento rural da sociedade reforçou o poder 

político dos senhores locais e enfraqueceu cada vez mais o poder central. Esta foi 

uma forte marca do feudalismo que propiciou o movimento das Cruzadas. 

A igreja, por sua vez, herdeira da cultura clássica, detinha o monopólio do 

saber. Sua rígida organização hierárquica colaborava para a manutenção do poder. 

Seu patrimônio era ampliado com a doação de terras pelos nobres e com a venda 

de indulgências,137 o que aumentava mais o seu poder político e a transformava num 

“grande senhor feudal”. 

O poder que a igreja acumulou permitiu que ditasse as normas de conduta, 

pois era preciso manter a ordem e assim assegurar que a “vontade divina” seria 

realizada na sociedade. Em parceria com o poder imperial, determinavam uma 

pretensa harmonia das relações sociais. 

                                                           
136 GONZÁLEZ, Justo L.; ORLANDI, Carlos C. História do Movimento Missionário, p. 103. 
 
137 Indulgências – A igreja concedia o perdão dos pecados e a certeza do “paraíso” mediante 
pagamento ou prestação de serviços. 
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Em 27 de novembro de 1095, o papa Urbano II conclamou os nobres franceses 

a um Concílio da Igreja em Clermont, numa região descampada. O discurso instigava 

o grupo contra os árabes, detalhando ações realizadas em “locais santos”, 

especialmente a cidade sagrada de Jerusalém. Os cavaleiros foram desafiados a 

marcharem para o oriente numa viagem para vingar o “sacrilégio dos selvagens 

árabes” e resgatar a cidade das suas mãos. Não havia, oficialmente, intenções 

missionárias para com os muçulmanos, nem desejo de pregar o evangelho, mas 

resolver uma situação de ameaça para o poder instituído, tanto eclesiástico quanto 

secular-imperial. O papa “Urbano II, não pensou em converter os muçulmanos 

através de uma ação militar; o Islamismo constituía, antes, uma ameaça que 

precisava ser aniquilada”.138 A missão era tentadora, pois em troca receberiam o 

perdão dos pecados, a certeza do paraíso, novas terras, riquezas e poder. A igreja 

concedia indulgências e outros privilégios àqueles que aceitavam ser arregimentados 

para a missão de reocupação ou reconquista.  

Desde a primeira Cruzada, que saiu em 1096, até a última oficial, em 1270, 

foram oito empreendimentos organizados para defender os “interesses do 

cristianismo”. Nessa primeira campanha, com um grupo de franceses, alemães e 

normandos do sul da Itália, conseguiram reconquistar Jerusalém em 1099, depois de 

três anos de difíceis combates. Os guerreiros que permaneceram no Oriente após 

esta primeira investida tornaram-se proprietários de terras. Alguns ficaram ricos. Foi 

criado assim o Reino Latino de Jerusalém, e posteriormente outros Estados 

Cruzados foram estabelecidos no Oriente. As Cruzadas subsequentes foram 

organizadas para defender esses reinos, garantindo as posições alcançadas. 

Antonio Pedro afirma que, no ideário das Cruzadas, os seus combatentes 

faziam uma transposição da relação social vigente para o relacionamento com o 

divino, ou seja, o relacionamento de suserania e vassalagem existente na sociedade 

entre o senhor e o servo era transposto na relação com Deus, sendo o último o 

suserano, e os exércitos cruzados os seus vassalos. Segundo o autor, foi 

“utilizando-se desse argumento religioso-feudal que se organizou um grande 

exército de ‘vassalos’ cristãos que deveriam lutar pelo seu ‘suserano’, que era Deus. 

Eis as origens da ideia de Guerra Santa, levada a cabo pelas Cruzadas”.139 Somente 

em 2 de janeiro de 1492 o último reduto dos árabes em Granada foi desativado e os 

                                                           
138 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 177. 
139 PEDRO, Antonio. História da Civilização Ocidental, p. 81-82. 
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“cristãos reconquistam” os espaços onde muçulmanos haviam se instalado, 

incluindo a Europa. 

Além dos muçulmanos, a religião cristã na Idade Média combateu também os 

pagãos e os hereges, ou seja, aqueles que não seguiam os dogmas e as práticas 

estabelecidos pela igreja. Ela incentivou algumas incursões conferindo-lhes caráter de 

Guerra Santa, como por exemplo, o caso dos Albigenses no sul da França, que 

contestavam algumas doutrinas e práticas defendidas pela igreja. Foi organizada uma 

Cruzada para detê-los, e os “hereges” que sobreviveram ao massacre tiveram que se 

submeter ao Tribunal da Santa Inquisição organizado para julgar e condenar os 

Albigenses.140  

Assim como nos empreendimentos de expansão colonialista com a missão 

civilizadora, os efeitos das Cruzadas deixaram marcas indeléveis em algumas 

sociedades, especialmente muçulmanas. Além dos massacres e devastações, as 

consequências não se resumem a ressentimentos, pois a cultura europeia se enriqueceu 

através do contato com o Oriente. Este período criou um grande abismo entre o mundo 

do islã e o cristianismo e também carimbou o paradigma de missão. 

 
2.2 Projeto eurocêntrico e cristandade latina 

Enrique Dussel sustenta uma tese sobre cristandade que em alguns momentos 

se cruza com as ideias de Bosch e Kreider. Para ele, também, o cristianismo, que 

deveria transcender a cultura, não consegue impor-se, e neste período verifica-se 

uma inversão, ou seja, “a Cristandade é uma cultura que inclui o Cristianismo e, 

portanto, o amarra, desde o momento em que já não favoreça aos fins da cultura, 

como totalidade, então o ataca”.141 A mensagem simples e objetiva de Jesus Cristo 

agora estava fragmentada dentro deste universo da cristandade, e a partir do século 

IV vai se estruturando um paradigma medieval formatado em cima de tradições. 

Dussel defende a existência de distintas fases geoculturais da cristandade: a 

cristandade bizantina dos primeiros séculos no Oriente, a seguir viria a cristandade 

latina – delineada a partir do século IV e com a evangelização dos bárbaros e 

visigodos, vem a constituir o que formará a Europa. Com a invasão dos árabes na 

Península Ibérica, em 711 d.C., a Espanha cristã reage e inicia desde 718 uma 

campanha de reconquista de território em nome da cristandade ameaçada. Esta 
                                                           
140 GONZALEZ, Justo L. História Ilustrada do Cristianismo: a era dos altos ideais, vol. 4, p. 83. 
141 DUSSEL, Enrique. Desintegracion de La Cristiandad Colonial y Liberacion, p. 54. 
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“Guerra Santa” pela reocupação e avanço das fronteiras perdura por séculos até 

1492, com a conquista final de Granada e a saída dos árabes. Neste mesmo ano, 

Colombo “descobre” a América, e embalados pelas conquistas, os espanhóis só 

depõem as armas no século XVII. Para Dussel, embora sejam momentos diferentes, 

fazem parte de um só processo, pois este homem, que 
 

desde 718 vinha lutando contra os árabes, havia sido durante sete séculos 
‘homem de fronteiras’; esse homem, no mesmo ano de 1492, continua a 
campanha e avança pelo Caribe, depois o Império Azteca, o Império Inca e 
termina ai, só ai, sua cruzada, a reconquista (...) Tudo tem sido um só movimento 
(...) Em um só processo, é a mesma cristandade latina e hispânica a que vem para 
a América.142 

 

A próxima, a terceira cristandade, é chamada pelo autor de Cristandade Colonial 

das Índias, diferente das duas anteriores que foram imperiais e estavam no centro dos 

acontecimentos, e são responsáveis por organizar, gradativamente, outros países como 

periferia do mundo. Implantada na América, a cristandade colonial na sua primeira fase 

de organização e expansão vai de 1492 a 1808. A partir daí, com o surgimento de 

movimentos de independência, inicia-se uma grande crise da cristandade colonial até 

1962,  período em que começa uma nova etapa por busca de identidade e maturidade, 

sobretudo na América Latina, após interpretações e debates em torno dos documentos 

do Concílio Vaticano II (1962 a 1965). 

Este filósofo da libertação resume seu pensamento sobre as cristandades 

destacando que “este grande movimento sócio-político-religioso-cultural está em 

vias de desaparecimento. Esta é a causa de todos os problemas e as crises que 

estão vivendo os cristãos em nossos dias na América Latina”,143 embora alguns 

ainda insistam na manutenção do projeto. 

Os defensores da patente europeia da modernidade estão acostumados a 

apelar para a história cultural do antigo mundo greco-romano e para o mundo 

mediterrâneo antes da colonização da América a fim de legitimar seu clamor pela 

exclusividade daquela herança. O curioso acerca deste argumento é que ele 

esconde o fato de que a verdadeira parte avançada do mundo mediterrâneo da 

época era Islâmico-judaica. Além disso, foi o mundo Islâmico-judaico que manteve a 

herança cultural greco-romana, além de suas cidades, comércio, negócios agrícolas, 

indústria têxtil, filosofia e história, enquanto a futura “Europa Ocidental” estava sendo 

                                                           
142 Ibid., p. 49. 
143 DUSSEL, Enrique. Desintegracion de La Cristiandad Colonial y Liberacion, p. 69. 
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dominada pelo feudalismo e mergulhada num obscurantismo cultural. Desde 1453, 

com a tomada de Constantinopla pelos turcos, ela estava ilhada pelo mundo 

muçulmano, que detinha boa parte do controle do Mediterrâneo. Com seus territórios 

bem limitados, estava isolada e numa condição periférica ao mundo do Islã. Essa 

condição foi determinante para se arriscarem à busca de outras rotas para o 

comércio. Ela passa a ser o “centro” quando “descobre”, conquista e domina o 

“outro”. A Europa se constitui como “centro” ao controlar o novo mundo que passa a 

ser sua “periferia”. 

Para fortalecer esta posição que assegura que a Europa não era o centro do 

mundo na Idade Média, Todorov escreve sobre os primeiros encontros dos cruzados 

europeus com as populações árabes do Oriente Médio, relatando que “eles ficaram 

espantados ao descobrir que essas pessoas sabiam curar um ferimento na perna sem 

serem obrigadas a cortá-la: eles constatam, sem qualquer dúvida possível, que a 

medicina árabe da época era superior à medicina europeia”.144  

Em sua obra Morte das Cristandades e Nascimento da Igreja, Pablo Richard tem 

como objeto da sua pesquisa a cristandade na América Latina, embora ele deixe bem 

claro que sua delimitação não inclui o universo protestante tradicional e 

as igrejas evangélicas de “massa”, que para ele são principalmente as pentecostais. 

Elas não se enquadram nas categorias adotadas em seu estudo por estarem debaixo 

de outra dinâmica bem diferente,145 contudo, penso que sua hipótese nos ajuda a 

elucidar outros aspectos que influenciaram na formatação do paradigma missionário 

evangélico. Ele define cristandade como “uma forma determinada de relação entre a 

igreja e a sociedade civil, relação cuja mediação fundamental é o Estado”.146 A igreja, 

aproveitando esta influência do Estado, “procura assegurar sua presença e expandir 

seu poder na sociedade civil”.147 

O trabalho de Richard sobre cristandade limita-se à história da América Latina 

começando, portanto, em 1492. Ele divide em três momentos: a Cristandade 

Colonial Latino-americana (1492-1808), a Nova Cristandade Latino-americana 

(1808-1960), Crise da Nova Cristandade Latino-americana (1960-1978). A partir daí 

e até os nossos dias, verifica-se uma busca por alternativas que permitam a 
                                                           
144 TODOROV, Tzvetan. O Medo dos Bárbaros: para além do choque das civilizações, p. 47. 
145 Para o autor, “a realidade das igrejas protestantes e evangélicas na América Latina exige uma 
análise específica que supera os limites de nossa pesquisa” – RICHARD, Pablo. Morte das 
Cristandades e Nascimento da Igreja, p. 12. 
146 RICHARD, Pablo. Morte das Cristandades e Nascimento da Igreja, p. 9. 
147 Ibid., p. 9. 
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sobrevivência de um cristianismo contextualizado, diferente ou, como desejam 

segmentos mais radicais, trabalhar pelo surgimento de novas possibilidades livres 

de contaminação do modelo dominante, ou seja, como sugere Richard, a tendência 

a uma desestruturação definitiva da cristandade latino-americana.148 

Entretanto, sua conclusão é que “a crise da Cristandade não significa crise da 

Igreja considerada em si mesma, mas crise de um tipo determinado ou de uma 

forma histórica de Igreja”.149 Ele diferencia a igreja institucional com a relação igreja 

comunidade. Sua tese é que há uma crise na cristandade da América Latina, porém, 

a crise não está na igreja ou no Estado, mas na relação igreja-Estado-sociedade 

civil.  

Fazendo um paralelo entre o desenvolvimento norte-americano e o 

subdesenvolvimento latino-americano, ele comenta que a raiz do problema não está 

na localização geográfica das metrópoles coloniais e seus métodos locais, mas que 

as riquezas da América Latina a condenaram. Opiniões que responsabilizam o 

sucesso da colonização do Norte ao espírito protestante-empreendedor, contrastando 

com o espírito católico-retrógrado dos colonizadores do Sul são rechaçadas pelo 

autor, pois segundo ele “essas opiniões ocultam a exploração colonial da América 

Latina e deformam o caráter específico da cristandade colonial”.150 Richard sustenta 

a tese de que, por ser mais rica, foi na América do Sul onde se organizou mais a 

exploração e implantou-se uma maior dependência, estruturando assim uma 

sociedade de classes geradora do nosso subdesenvolvimento. Como dependente e 

“periférica, nossa cristandade colonial definiu sua identidade cristã e sua identidade 

social na alternativa ‘opressão-libertação’”.151 

 A igreja latino-americana nasceu dentro deste contexto geral dos 

descobrimentos e colonização, já em situação de dependência em meio a políticas 

expansionistas. A cristandade colonial estava totalmente integrada ao sistema 

capitalista mercantil da metrópole, acentuando cada vez mais o processo de 

subordinação colonizador-colonizado. 

Podemos deduzir que a cristandade acontece quando a “fronteira” entre igreja 

e Estado se torna muito tênue, e como escreve Hoornaert, ao descrever a igreja 

brasileira no início da colonização portuguesa, que “não existia identificação eclesial 
                                                           
148 Ibid., p. 200. 
149 Ibid., p. 225.  
150 Ibid., p. 32. 
151 Ibid., p. 33. 
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propriamente dita. Vieira afirma repetidas vezes nos seus sermões que todos os 

portugueses são ‘missionários’ e com esta afirmação exprime exatamente a 

autocompreensão de seus contemporâneos’”.152 Ser português é sinônimo de cristão 

e o colonizador é o equivalente ao evangelizador. 

 

2.3 Expansionismo e subalternização: a negação da alteridade 

Comentando sobre a origem do “mito da modernidade”, Dussel defende a tese 

que o nascimento da modernidade se dá quando a Europa pode se confrontar com o 

seu “outro” e assim controlá-lo e vencê-lo, ou seja, o ano de 1492 “é a data de seu 

nascimento, da origem da ‘experiência’ do ego europeu de constituir os outros 

sujeitos e povos como objetos, instrumentos, que podem ser usados e controlados 

para seus próprios fins europeizadores, civilizatórios, modernizadores”.153 E é 

justamente a Espanha, desprezada posteriormente por uma boa parte da Europa 

que não a considera Europa, que vai protagonizar a deflagração da modernidade. 

Como já comentamos no capítulo um, Colombo morreu em 1506 com a certeza 

de ter encontrado o caminho para a Ásia pelo Ocidente – uma convicção que 

também persistia em outros navegadores e estudiosos. No imaginário europeu, o 

contato estabelecido na “nova rota” era com asiáticos e não, americanos. Segundo 

Dussel, “inventou-se’ o ‘ser-asiático’ do encontrado. De qualquer forma, a ‘invenção’ 

na América de seu momento ‘asiático’ transformou o Mar Oceano, o Atlântico, no 

‘centro’ entre Europa e o continente ao oeste do Oceano”.154 A obsessão por chegar 

“nas Índias Ocidentais”, impedia que vislumbrassem a possibilidade de encontrar um 

novo continente, por isto que o “ser-asiático’ – e nada mais – é uma invenção que só 

existiu no imaginário, na fantasia estética e contemplativa dos grandes navegantes 

do Mediterrâneo. É o modo como ‘desapareceu’ o ‘outro’, o ‘índio’, não foi 

descoberto como ‘outro’, mas como o ‘si-mesmo’ já conhecido (o asiático) e só re-

conhecido (negado então como ‘outro’): ‘em-coberto’”.155 

O acontecimento vem possibilitar que a Europa se defina como “um ‘ego’ 

descobridor, conquistador, colonizador da alteridade constitutiva da própria 

Modernidade”,156 subalternizando os povos recém “descobertos” e tornando as 

                                                           
152 HOONAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo, p. 246. 
153 DUSSEL, Enrique. 1492 – O Encobrimento do Outro: a origem do mito da modernidade, p. 113. 
154 Ibid., p. 31. 
155 Ibid., p. 32. 
156 Ibid., p. 8. 
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outras culturas como sua periferia. É assim que “a Europa tornou as outras 

culturas, mundos, pessoas em ob-jeto: lançado (-jacere) diante (ob-) de seus olhos. 

O ‘coberto’ foi ‘des-coberto’: ego cogito cogitatum, europeizado, mas 

imediatamente ‘en-coberto’ como ‘outro”.157  

A partir daí, a Europa passa a se afirmar como “centro” do mundo, marcando o 

início da Modernidade. Essa afirmação vem imbricada com um sentimento de 

superioridade, selado pelos descobrimentos, pois a centralidade da Europa no 

“sistema mundo” não é fruto só de uma superioridade interna acumulada na Idade 

Média, “mas também o efeito do simples fato dos descobrimentos, da conquista, 

colonização e integração de Ameríndia, que dará a Europa a vantagem comparativa 

determinante sobre o mundo Otomano/muçulmano, a Índia ou a China”.158 

Esse filósofo da libertação e também teólogo tem vários trabalhos sobre esta 

temática da alteridade e objetivação do “outro”. Em um dos seus textos, ele se refere 

a essas relações de dominação em diferentes planos e níveis – desde 

homem/mulher  até hemisférios norte e sul – e coloca como um dos objetivos da 

Filosofia da Libertação “descobrir o ‘fato’ opressivo da dominação, em que sujeitos 

se constituem ‘senhores’ de outros sujeitos”.159  

Em seu livro A Conquista da América: a questão do outro, Tzvetan Todorov faz 

uma retrospectiva histórica mostrando como os movimentos de expansão 

colonialista foram instrumentos de destruição do “outro”. Ao desenvolver esta 

temática da objetivação do “outro”, a partir da análise de alguns relatos dos 

descobrimentos, especialmente em Las Casas, Duran e Cortez apontam uma 

preferência pelos discursos narrativos que “propõem” e não pelos que “impõem” 

uma interpretação da cosmovisão do “outro” no novo continente. Para ele também o 

início da era moderna é marcado pelo ano de 1492, quando Colombo cruza o 

Atlântico e se torna o primeiro missionário desse período. Compartilhando a mesma 

tese de Dussel, para ele esse “descobrimento” significará o “encobrimento” do 

“outro”, a invasão do seu território, a espoliação das suas riquezas naturais e a 

mortificação da vida autóctone. Ao comentar sobre a “descoberta” do novo 

                                                           
157 DUSSEL, Enrique. 1492 – O Encobrimento do Outro: a origem do mito da modernidade, p. 36. 
158 IDEM. Ética de La Liberación em La Edad de La Globalizacion y de La Exclusión, p. 51. 
159 IDEM, Filosofia da Libertação: crítica a ideologia da exclusão, p. 18. 
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continente, também faz uma afirmação categórica que “o século XVI veria perpetrar-

se o maior genocídio da história da humanidade”.160 

Nayan Chanda é outro pensador que cita diversas histórias que revelam as 

motivações ocultas nas investidas das expedições espanholas à América do Sul no 

início do século XVI. Tentando convencer as lideranças incas a aceitar o “verdadeiro 

deus”, a real e total prioridade era saquear bens, especialmente o ouro. Na África, 

onde eventos semelhantes aconteceram, conquistar novos convertidos à fé era 

somente um pretexto e o preço foi “dezenas de milhares torturados e mortos, 

continentes colonizados e um enorme volume de recursos transferido para as 

metrópoles”.161 

A sedimentação de um paradigma de missão com uma lógica colonialista foi 

um processo histórico lento, mas eficaz. Em seu livro a Escrita da História, Michel de 

Certeau retrata as etapas cronológicas da história “moderna” da escrita, e sua 

preocupação não consiste somente em fazer uma reconstituição cronológica que 

venha obedecer a uma linearidade de tempo, mas ele analisa os processos, 

incluindo desvios metodológicos que conduziram e possibilitaram uma concepção 

distorcida do “outro” com discursos fragmentados na historiografia. Ele mostra que a 

percepção míope do “outro” pode determinar distorções nas relações de alteridade e 

poder. Por esta razão, concentrando o seu argumento a partir da etimologia da 

palavra (história + escrita), o autor articula a relação e o distanciamento que o 

discurso pode manter com o real. 

Tomando como ponto de partida alguns relatos de Jean de Léry,162 membro do 

grupo enviado por João Calvino para compor uma missão especial de colonização 

que se encontrava no Rio de Janeiro, Certeau faz uma análise da construção do 

discurso etnológico ao contrastar a oralidade “selvagem – primitiva”, constituída 

como o “outro”, com o poder da escrita, uma marca da sociedade supostamente 

                                                           
160 TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: a questão do outro, p. 7. 
 
161 CHANDA, Nayan. Sem Fronteira: os comerciantes, missionários, aventureiros e soldados que 
moldaram a globalização, p. 174. 
162 LÉRY, Jean de – foi integrante de um grupo francês que tentou se estabelecer no Rio de Janeiro, 
em 1555, liderado por Nicolau Durand de Villegagnon. Os franceses queriam construir uma França 
Antártica no Brasil e entre o grupo estavam alguns huguenotes – nome dado aos protestantes na 
França, que se uniram ao grupo em 1557. Um dos objetivos da expedição era organizar uma espécie 
de “refúgio” calvinista para protestantes que estavam sendo perseguidos na Europa. A iniciativa fazia 
parte da corrida das grandes potências europeias pelo poder e não buscavam qualquer contato 
missionário com os índios. Seus relatos têm se tornado preciosas fontes para a interpretação do 
“espírito da época”. 
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“desenvolvida”, que pode se tornar um veículo de expansão do saber e confere 

superioridade àquele que domina esta arte. A impossibilidade de se comunicar 

senão verbalmente confere a essa população recém “descoberta” a posição de 

selvagens, pois “enquanto que a ‘voz’ selvagem está limitada ao círculo evanescente 

de seu auditório, a escrita faz a história”.163  

A invenção da noção de selvagem acontece na constatação da alteridade, 

momento em que Jean de Léry pode “louvar a Deus por estar acima dos selvagens 

desta quarta parte dita América”,164 diferença que contrasta a hegemônica cultura 

europeia, abençoada por ter recebido de Deus o dom especial da escrita, com o 

mundo exótico e selvagem da América com suas tradições orais. O padrão que 

define superioridade coloca o novo continente à margem do “ocidente civilizado”, 

como o “outro”. 

Entre tantas histórias que evidenciam o choque cultural, esse discípulo de 

Calvino escreve sobre as tentativas de evangelização com os índios na esperança 

de mudar alguns hábitos “errados”, por exemplo, o andar nu, mas “isto não 

aconteceu, entretanto, pois não obstante as prédicas feitas a esse povo bárbaro, 

nenhum indivíduo quis abandonar sua crença e converter-se”.165 

Em outro trecho do seu livro, tentando compreender o comportamento dos 

tupinambás, povo que ele conviveu por quase um ano enquanto aqui esteve em 

nossa terra, Léry faz um diagnóstico um tanto precipitado. Ele faz uma conexão 

entre os “brasileiros encontrados” por eles com os descendentes de Noé citados na 

Bíblia Sagrada, declarando que os selvagens são  
 

um povo maldito e desamparado de Deus, não obstante as noções muito 
imperfeitas que possuem da vida futura, e embora com respeito à vida terrena não 
exista, como já demonstrei, povo menos apegado aos bens humanos. Parece-me 
pois mais provável que descendam de Cam.166 

 

Entretanto, sua obra Viagem a Terra do Brasil, publicada em 1578, traz um 

valor etnográfico incontestável e até hoje continua sendo mundialmente reconhecida 

pela riqueza de detalhes para a compreensão da época.  

                                                           
163 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História, p. 217. 
164 Ibid., p. 216. 
165 LÉRY, Jean de. Viagens a Terra do Brasil, p. 96. 
166 Ibid., p. 221. 
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Esses encontros imperialistas são retratados por Tzvetan Todorov em seu livro 

Nós e os Outros: a reflexão francesa sobre a diversidade humana, ao descrever a 

visão monocultural de alguns pensadores da França, em questões como valor 

universal e valor local, particular e geral, unidade e diversidade. O autor define 

etnocentrismo como uma “maneira indevida de erigir em valores universais os 

valores próprios à sociedade a que pertenço”.167 É a dedução do universal a partir 

de um particular, quando o universal deveria ser o horizonte de entendimento entre 

dois ou mais particulares. Por isto, nesta temática da diversidade cultural, é preciso 

cautela para não cair num dogmatismo – minha cultura é a melhor e devo impor os 

meus valores para os “outros”, e muito menos no quase relativismo do niilismo168 – 

todas as culturas têm o mesmo valor não considerando a ética da luta pela vida. 

Os povos conquistados foram colocados em situação de inferioridade por outros 

critérios também, entre eles a ideia de raça, que Aníbal Quijano coloca como uma 

construção mental que expressa a experiência básica da dominação colonial. Este autor 

defende sua tese explicando que o conceito de raça, em seu sentido moderno, não 

possui uma história conhecida antes da colonização da América. Surge como um novo 

padrão de poder, o estabelecimento da alteridade separando conquistadores e 

conquistados, superiores e inferiores, vencedores e vencidos na ideia de “raça” – ou 

seja,  
 

uma supostamente distinta estrutura biológica que situava a uns em situação 
natural de inferioridade em relação a “outros”. Essa ideia foi assumida pelos 
conquistadores como o principal elemento constitutivo, fundacional das relações 
de dominação que a conquista exigia169 

(...) e esses “vencedores” logo se autodenominaram de “brancos”. O conceito de 
raça passa a ser um meio de conceder legitimidade às relações de domínio 
impostas pela colonização e  
(...) a expansão do colonialismo europeu para o resto do mundo conduziu a 
elaboração de uma perspectiva eurocêntrica de conhecimento, e uma elaboração 
teórica da ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais de 
dominação entre europeus e não europeus. Historicamente, isso significou uma 
nova maneira de legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de 
superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados.170 

 

Claude Lévi-Strauss, inclusive, denuncia a tendência que existe mesmo entre 

alguns antropólogos de confundir entre “a noção puramente biológica da raça (...) e 
                                                           
167 TODOROV, Tzvetan. Nós e os Outros: a reflexão francesa sobre a diversidade humana, p. 21. 
168 Niilismo – Relativização de valores; desvalorização e morte do sentido. No período da Revolução 
Francesa, niilistas eram grupos que não eram contra nem a favor da Revolução. 
169 QUIJANO, Aníbal. Coloniality of Power, Eurocentrism, and Social Classification. In: Coloniality at 
Large: Latin America and the postcolonial debate, p. 182. 
170 Ibid., p.183. 
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as produções sociológicas e psicológicas das culturas humanas”.171 Para o autor, 

existe uma grande diversidade de culturas e também de raças embora a última 

pertença a um universo menor e apresenta “como principal interesse a sua origem 

histórica e a sua distribuição no espaço”.172 Culturas diferentes podem pertencer a 

uma mesma raça. Grupos provenientes de uma mesma raça muitas vezes diferem 

mais do que culturas racialmente afastadas. A distância geográfica, em muitos 

casos, determina algumas diferenças entre culturas, mas o problema da diversidade 

é inegável em todas as sociedades com os seus segmentos. As diferenças podem 

existir entre os grupos que constituem uma mesma sociedade. 

Rotular o diferente como defeituoso ou inferior ou ainda excluí-lo do nosso 

mundo, lamentavelmente, é uma prática frequente do ser humano. Temos a 

tendência de “repudiar pura e simplesmente as formas culturais, morais, religiosas, 

sociais e estéticas mais afastadas daquelas com que nos identificamos”.173 Estão 

fora da normalidade os costumes muito diferentes dos nossos. 

A história das sociedades fornece elementos que podem definir uma 

cosmovisão característica de determinada região. Cada cultura174 interpretou, 

traduziu e organizou de uma forma particular seus valores, crenças, ideias, normas. 

Este fenômeno, segundo Guimarães Rocha, nos encontros com o “outro”, pode 

ocasionar sentimentos de rejeição, superioridade, medo e hostilidade e no plano 

intelectual gerar sérias dificuldades de aceitar as diferenças. Aceitar a diversidade 

de culturas e não supervalorizar a nossa em detrimento das demais é um primeiro 

passo para fugirmos da tendência de julgar a cultura175 do “outro” a partir da cultura 

do “eu” ou “meu grupo”. 

Portanto, podemos aceitar a definição que etnocentrismo “é uma visão do 

mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os 

                                                           
171 LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História, p. 10. 
172 Ibid., p. 11. 
173 Ibid., p. 17. 
174 HIEBERT, Paul. Antropólogo cristão, define cultura como “os sistemas mais ou menos integrados 
de ideias, sentimentos, valores e seus padrões associados de comportamento e produtos, 
compartilhados por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, sente e faz” 
(HIEBERT, p. 30). 
175 Cultura para Clifford Geertz “denota um padrão de significados transmitido historicamente, 
incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por 
meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas 
atividades em relação à vida” (GEERTZ, p. 103). 
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“outros” são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, 

nossas definições do que é a existência”.176  

Assim como na antiguidade prevaleceram ideias segregacionistas, pois quem 

não participava da cultura grega era discriminado e marcado como “bárbaro”, Lévi-

Strauss afirma que a civilização ocidental também utilizou o termo de “selvagem” no 

mesmo sentido. Provavelmente, a origem da palavra bárbaro “se refira 

etimologicamente à confusão e à desarticulação do canto das aves opostas ao valor 

significante da linguagem humana; e selvagem, que significa ‘da floresta’, evoca 

também um gênero de vida animal, por oposição à cultura humana”.177 Na Grécia 

antiga, principalmente depois da guerra contra os persas, o vocábulo passou a ser 

usado para “dividir a população mundial em duas partes iguais: os gregos – 

portanto, ‘nós’ – e os bárbaros, ou seja, os ‘outros’, os estrangeiros”.178 De um modo 

geral, os bárbaros eram aqueles que não compreendiam e não falavam o grego 

corretamente. 

Nesse mesmo texto, Todorov traz uma discussão mostrando as possibilidades 

que existem entre os dois sentidos possíveis de “bárbaro”: o absoluto, que é o 

estrangeiro cruel, e o relativo que seria o estrangeiro diferente e que também é 

incapaz de compreender a língua do “outro”. A partir da análise de alguns documentos 

históricos, vai tentando definir quem é esse bárbaro e aponta várias características 

que poderiam melhor descrever o perfil desse “tipo de ser humano” e resume 

afirmando que “os bárbaros são aqueles que, em vez de reconhecerem os “outros” 

como seres humanos semelhantes a eles, acabam por considerá-los como 

assimiláveis aos animais”.179 O conceito de barbárie, portanto, está ligado a atos e 

atitudes daqueles que negam a plena humanidade dos outros, geralmente por 

considerá-los radicalmente diferentes do seu grupo. 

Apresentando o outro lado da moeda, na continuação do texto Todorov traça 

um contraste entre os termos “barbárie” e “civilização”, caracterizando o civilizado, 

resumidamente como aquele que sabe reconhecer plenamente a humanidade dos 

“outros”. É aquele que sabe reconhecer a pluralidade dos grupos, das sociedades e 

culturas humanas. Para o autor, uma  
 

                                                           
176 GUIMARÃES ROCHA, Everardo. O que é Etnocentrismo, p. 7. 
177 LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História, p. 18. 
178 TODOROV, Tzvetan. O Medo dos Bárbaros: para além do choque das civilizações, p. 24.  
179 Ibid., p. 26. 
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outra maneira de avançar da barbárie em direção à civilização consiste em 
desligar-se de si para tornar-se capaz de olhar para fora (...). O retraimento em si 
mesmo opõe-se à abertura aos “outros”. Considerar-se o único grupo 
propriamente humano, recusar-se a conhecer algo fora de sua própria existência 
ou a oferecer algo aos “outros”, permanecer deliberadamente enclausurado em 
seu meio de origem, eis um indício de barbárie.180 

 

Portanto, precisamos ressaltar que a barbárie não se restringe a alguns períodos 

específicos da História, e muito menos podemos usar o termo para se referir a 

determinadas populações em algumas regiões do globo. Segundo Todorov, ela está 

em nós, e todos participamos do mesmo instinto. É uma característica do ser humano, 

e todos nós estamos sujeitos a esse estranhamento com o “outro”. Parece que é algo 

intrínseco a nossa humanidade privilegiar nossos pontos de vista e supervalorizar 

nossa cosmovisão. Entretanto, é bom destacar que os atos e as atitudes é que são 

bárbaros ou civilizados, e não os indivíduos ou povos. 

A construção de estereótipos a partir do contato com culturas diferentes, 

especialmente quando se dá o primeiro confronto visual com a alteridade, é 

apresentado por François Laplantine ao escrever sobre a descoberta das diferenças 

pelos viajantes do século XVI. Ele descreve como se estrutura no imaginário do 

“bom civilizado” a figura do “mau selvagem”, que é demonizado porque não possui 

os hábitos cristãos dos europeus. Mostrando a “evolução” da exclusão e do estigma, 

ele começa com a antiguidade grega que designava sob o nome de bárbaro, no 

Renascimento, os selvagens, no século XIX primitivos e atualmente 

subdesenvolvidos. 

A forma como o ocidental rotulou o “outro”, e a imagem que fez da alteridade (e 

correlativamente de si mesmo) recebeu um destaque por Laplantine argumentando 

que a visão que temos da própria humanidade começa por reconhecer que a cultura 

é plural. Ele levanta a discussão sobre a humanidade dos índios e a inumanidade 

dos europeus neste encontro que veio a suscitar novas reflexões, citando o caso de 

Jean de Léry que  
 

transporta para o ‘Novo Mundo’ os conflitos do antigo, começa a introduzir a dúvida 
no edifício do pensamento europeu. Ele testemunha o desmoronamento possível 
deste pensamento, menos inclusive ao pronunciar a condenação da civilização do 
que ao considerar que a ‘selvageria’ não é nem inferior nem superior, e sim 
diferente.181 

                                                           
180 TODOROV, Tzvetan. O Medo dos Bárbaros: para além do choque das civilizações, p. 34.  
181 LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia, p. 53. 
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A América constitui-se, assim, como a primeira identidade da modernidade e 

Aníbal Quijano demonstra em sua obra como essa novidade produziu relações 

sociais historicamente novas. Termos que anteriormente indicavam procedência 

geográfica ou país de origem, como europeu, espanhol e português, agora 

adquiriam também, em relação às novas identidades, uma conotação racial.  

Considerando que Colombo aporta no Caribe, habitado por índios e lavradores 

e reconhecido como a parte mais primitiva e pobre da região na época, esse 

primeiro impacto da conquista será decisivo para a elaboração do seu imaginário e 

concepção do “outro”. A dominação logo é percebida na nomeação de lugares, sem 

qualquer preocupação se o povo da terra já dera nome ao local. O nome adotado 

revelava o desejo de estar na Europa. O México, por exemplo, foi batizado de Nova 

Espanha; a Colômbia recebeu o nome de Nova Granada. 

Quijano faz duras críticas ao imaginário europeu ocidental, que se consideravam 

a culminação de uma trajetória da civilização, o ápice do desenvolvimento, os mais 

avançados da espécie humana e criadores e protagonistas da modernidade. Quanto 

ao “restante” da humanidade, pertencia a uma categoria por natureza inferior. E o 

grande mérito deles não seria só pelo fato de se sentirem em posição privilegiada, 

mas o diferencial no caso dos europeus foi a sua capacidade de difundir e de 

estabelecer essa perspectiva histórica como hegemônica dentro do novo universo 

intersubjetivo do padrão mundial do poder. 

Além da limpeza étnica e genocídios, a maior aviltação cometida nesses 

“encobrimentos” e desencontros foi o não reconhecimento do “outro” como sujeito, 

pois a grande marca do colonialismo e dos atuais neocolonialismos sempre será a 

concepção do “outro” como objeto. 

Boaventura de Sousa Santos traz uma contribuição importante nesta questão de 

trocas desiguais entre culturas, mostrando que isto tem sempre acarretado a morte de 

saberes próprios da cultura subordinada, um atropelamento de conceitos, que ele 

denomina como epistemicídio, o assassinato do conhecimento local. É “a globalização 

hegemônica que canibaliza as diferenças em vez de permitir o diálogo entre elas. 

Estão armadilhadas por silêncios, manipulações e exclusões”.182 

Esse sociólogo, ao trabalhar o conceito de monoculturalidade dominante, 
comenta que para a construção de um pensamento/conhecimento multicultural que 
                                                           
182 SANTOS, Boaventura de S. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política, p. 86. 
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atua numa nova lógica contra-hegemônica, é preciso considerar duas questões 

presentes no encontro com o “outro”: o silêncio e a diferença, ou seja: 
 

O domínio global da ciência moderna como conhecimento-regulação acarretou 
consigo a destruição de muitas formas de saber, sobretudo daquelas que eram 
próprias dos povos que foram objeto do colonialismo ocidental.  
(...) Como realizar um diálogo multicultural quando algumas culturas foram 
reduzidas ao silêncio e as suas formas de ver e conhecer o mundo se tornaram 
impronunciáveis?183 

 

O autor defende uma “ecologia de saberes”, em que podemos não só 

compartilhar nossos conhecimentos, mas também aprender outros saberes, 

combatendo assim todos os vestígios de monoculturalidade dominante. Somos 

compelidos a buscar procedimentos inconformistas que se traduzam numa 

globalização contra-hegemônica, que venha permitir que as culturas locais 

desenvolvam seus próprios sistemas referenciais, como escreve Certeau, ao 

protestar contra a perda do direito fundamental de uma comunidade: “o direito de um 

grupo social formular, ele próprio, seus quadros de referência e seus modelos de 

comportamento”.184  

 

2.4 Colonização e missão: a dominação que silencia 

A implantação de igrejas no período colonial entre os católicos foi facilitada 

devido a um tratado entre a igreja e o Estado: o Padroado Régio. Esse acordo foi 

delineado especialmente em meados do século XV, a partir das Bulas Papais, que 

conferiam aos “Reis Católicos o poder de evangelizar os ‘infiéis’ nas terras 

descobertas. A partir de então, os privilégios foram sempre acrescidos, chegando a 

abarcar o recolhimento dos dízimos eclesiásticos pela Coroa espanhola”.185  

Os reis de Portugal também tiveram a garantia no direito de padroado sobre as 

novas colônias portuguesas. Autorizado pelo papa, ao monarca português “competia 

implantar a fé cristã nas terras brasileiras. Na realidade, tais privilégios levavam 

normalmente a uma identificação entre colonização e cristianização”.186 O resultado 

dessa parceria atribuía direitos e responsabilidades especiais ao Estado pela 

                                                           
183 SANTOS, Boaventura de S. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência, p. 30. 
184 CERTEAU, Michel de. A Cultura no Plural, p. 39. 
185 VAINFAS, Ronaldo. Economia e Sociedade na América Espanhola, p. 91. 
186 HOONAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo, p. 
156. 
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expansão da fé nos territórios por ele controlados, inclusive influenciar na indicação 

de cargos eclesiásticos e alterar limites e competências das dioceses. 

Pablo Richard observa que as práticas do Padroado foram além do previsto em 

documentos, pois o poder colonial cometeu abusos a ponto de controlar a vida interna 

da igreja como instituição. A igreja de Roma delegou o direito de Padroado aos reis da 

Espanha e de Portugal, pois estava “absorvida no século XVI, entre outros afazeres, 

pela Reforma Protestante e pelas guerras de religião. É sua fraqueza que a obriga a 

delegar ao poder civil a cristianização da América”.187 

No caso específico de Portugal, o acordo entre a nação portuguesa e o 

Vaticano foi selado em 8 de janeiro de 1455 pelo papa Nicolau V, concedendo  

também a Portugal alguns direitos especiais sobre as suas colônias.188 Portugueses 

e espanhóis buscavam novas rotas para a Ásia, “e o papa deu ao príncipe português 

Henrique, o Navegador, o direito a todas as terras ao sul do trópico de Câncer para 

comércio e conversão”.189 Nenhum missionário partia da Europa sem a autorização 

do rei e eles tinham que jurar total fidelidade ao monarca. Como comentamos no 

capítulo um, o colonialismo e a missão eram interdependentes. Direitos e deveres se 

misturavam, pois colonizar e cristianizar caminhavam junto, descreve Bosch, ao 

comentar que “esse direito de ‘enviar’ agentes eclesiásticos a colônias distantes foi 

tão decisivo que as atividades e a designação dos enviados derivaram seus nomes 

dessa ação: suas atribuições foram chamadas de ‘missão’ (...) e eles próprios, de 

‘missionários’”.190 

O catolicismo foi um instrumento de poder político para os monarcas, 

principalmente da Espanha e Portugal, porque além de “desempenhar variadas 

                                                           
187 RICHARD, Pablo. Morte das Cristandades e Nascimento da Igreja, p. 40. 
188 HENDERSON, Lawrence. A Igreja em Angola, p. 40: O documento ou bula ficou conhecido como 
Romanus Pontifex e outorgava três direitos essenciais a Portugal: 
“1º. Apenas o monarca podia apresentar nomes para bispos ou outras posições eclesiásticas a serem 
preenchidas pelo Vaticano; 
2º. Apenas os missionários que fossem enviados ou reconhecidos pelos monarcas podiam 
evangelizar nos territórios do Padroado; 
3º. O monarca podia tomar a iniciativa de proceder a alterações nos territórios abrangidos pelo 
Padroado, por exemplo, a criação de novas dioceses, as relações com Roma, o estabelecimento de 
conventos, mosteiros etc... 
Entretanto, o Padroado impôs certas obrigações a Portugal: 
1º. Construir, reparar e conservar as igrejas, mosteiros e residências diocesanas; 
2º. Sustentar o clero; 
3º. Nomear obreiros em número suficiente para a celebração do culto e para a obra pastoral; 
4º. Fornecer as indispensáveis alfaias às igrejas”. 
189 CHANDA, Nayan. Sem Fronteira: os comerciantes, missionários, aventureiros e soldados que 
moldaram a globalização, p. 185. 
190 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 280. 
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funções administrativas na máquina estatal, a igreja assumiu um lugar essencial no 

plano da educação”,191 e também foi contemplada com grandes propriedades 

territoriais que contribuíram para aumentar o prestígio corporativo nas mais diversas 

esferas da vida social. 

A cumplicidade da missão no projeto colonial foi um fato evidenciado por meio 

de vários documentos que comprovam, inclusive, o financiamento de expedições 

marítimas dispendiosas para “proclamar a fé”. Hoonaert afirma que, com a desculpa 

de combater o Islã, o “grande inimigo”, empreendimentos colonialistas foram 

custeados pela “Ordem de Cristo”, “formada com os antigos fundos da riquíssima 

Ordem dos Templários”.192 O autor comenta que, ainda no embalo dos ideais das 

Cruzadas que queria combater os inimigos da fé, o mesmo espírito guerreiro domina 

a colonização portuguesa. Essa ideologia de “Guerra Santa fez com que nunca 

houvesse propriamente missão na América Latina: houve conquista, implantação de 

estrutura da religião dominante. Missão e conquista são irreconciliáveis”.193 

Os missionários faziam parte do esquema de dilatação de fronteiras do sistema 

colonial. Eles foram transformados em verdadeiros “bandeirantes” – defensores de 

fronteiras. A ordem dos mercedários,194 por exemplo, “só funcionavam no extremo 

norte do Brasil, por expressa necessidade de segurança de fronteiras na região 

amazônica, onde o perigo de concorrência comercial sempre existia”.195 

Um grupo que não se alinhou foram os Ermitães, movimento missionário leigo 

que escolheu ficar fora da corrida do ouro. Sua opção por reclusão e pobreza 

colaborou para conseguirem forte respeito popular. Por causa disso, foram 

perseguidos pelo regime colonial. 

O empreendimento colonial também estabelecia o número de missionários a 

entrarem nas colônias, que era definido não segundo as necessidades reais das 

ordens religiosas para o seu trabalho eclesiástico, mas de acordo com as 

necessidades da expansão colonial. O controle do crescimento dos grupos religiosos 

também se dava na restrição à construção de novos conventos e autorizações para 

                                                           
191 VAINFAS, Ronaldo. Economia e Sociedade na América Espanhola, p. 92. 
192 HOONAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo, p. 34. 
193 Ibid., p. 157. 
194 Mercedários: Grupo religioso da Ordem das Mercês, fundado por S. Pedro Nolasco (1180-1256), um 
religioso francês, para a redenção dos escravos cristãos nas mãos dos mouros, na Espanha (Novo 
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Editora Nova Fronteira, 2ª. edição, 1994). 
195 HOORNAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil, p. 37. 
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fundação em lugares ermos que poderiam servir de interesse aos governantes para a 

segurança de fronteiras. 

A ação missionária na fase inicial da colonização na América espanhola não 

estava sob a responsabilidade da igreja, mas por forças das circunstâncias, ficou a 

cargo dos chefes das expedições. Os primeiros missionários a chegar foram os das 

ordens mendicantes: franciscanos, dominicanos e agostinianos. Os jesuítas só 

conseguiram entrar depois de 1549, e foram os que tiveram melhor resultado na 

superação das  dificuldades de adaptação no novo continente, pois se esforçavam 

para aprender a língua, submetiam-se a viver em condições mais precárias com o 

povo. Foram os “responsáveis pelas experiências missionárias mais sistemáticas e 

duradouras na América”196 e a única ordem que não se submeteu totalmente ao 

domínio da Coroa. 

De todas as ordens que trabalharam na América Latina, os Jesuítas foram os 

mais independentes no período colonial e por isto também sofreram represálias. O 

relacionamento com as classes dominantes era bastante conturbado, especialmente 

porque, já no século XVIII, eles tinham uma forte capacidade de mobilização entre 

populações autóctones,197 com o objetivo de resistir à exploração colonial. O 

resultado dessa oposição entre colonos e missionários, com a conivência de alguns 

setores da igreja, foi a expulsão da ordem aqui da América Latina, em 1767, não 

somente como “resultado de algumas ‘correntes de pensamento’ nascidas na 

Europa; ela é, antes, o triunfo do poder colonial europeu sobre a organização dos 

interesses nacionais e populares que, já no século XVIII, ganhava corpo e força na 

América Latina”.198 

Em virtude dos abusos cometidos no regime de Padroado, e principalmente 

pelo enfraquecimento da autoridade de Roma, o papa Gregório XV fundou a Sacra 

Congregatio de Propaganda Fide (Sagrada Congregação para a Propagação da Fé) 

em 1622, que ficou mais conhecida como Propaganda Fide. O objetivo era 

centralizar nessa congregação controlada pelo pontífice todas as decisões e 

estratégias relacionadas com as atividades missionárias. 

Uma das marcas do padroado no Brasil foi sua contribuição para criar uma 

imagem verticalista da missão. A nova igreja era dependente do monarca que, por 
                                                           
196 VAINFAS, Ronaldo. Economia e Sociedade na América Espanhola, p. 92. 
197 REDUÇÕES – Era o nome das organizações missionárias da igreja para a defesa dos índios, com 
participação especial dos Jesuítas. Chegaram a arrolar 80 mil índios guaranis (RICHARD, 41). 
198 RICHARD, Pablo. Morte das Cristandades e Nascimento da Igreja, p. 42. 
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sua vez, era fortemente influenciado pela mentalidade constantiniana. Assim, ficou 

impregnado em nossa cultura, a ideia de um Deus paternalista, pois “o Rei, o senhor 

local agiam de maneira idêntica: como um pai que protege, resolve os problemas, dá 

o sustento financeiro, ampara e finalmente manda em tudo”.199 Esta concepção 

hegemônica também deixou a grande marca de intolerância que caracteriza nossa 

abordagem missionária na evangelização. 

Nesse período, o catolicismo se tornou religião obrigatória, não só para os 

índios, pois as pessoas não tinham alternativa, afinal qualquer simpatia ao 

movimento do protestantismo poderia significar apoio às incursões holandesas ou 

inglesas. Essa cultura do medo revigorava mais a cristandade, a ponto de o próprio 

Nóbrega considerar o medo uma necessidade na catequese dos índios e afirmar 

que: “talvez por medo se converterão mais depressa do que o não farão por 

amor”.200 

Como defesa contra a Reforma Protestante, a Igreja Católica se muniu de 

mecanismos de proteção, e um deles foi o fortalecimento do clericalismo no século 

XVI, com uma visão antagônica a dos reformadores. Essa concepção hierárquica, 

que pouco reconhece o sacerdócio de todo cristão, viria a ser um componente 

fundamental na configuração e fortalecimento do paradigma dominante de missão 

que prioriza cumprimento de agenda e não uma evangelização relacional. O 

conceito bíblico de vocação também ficou muito diluído nesse caldo do clericalismo 

e, hoje, se tornou um objetivo quase impossível desconstruir essa lógica no 

pensamento da grande maioria de cristãos comuns. A tradição ficou impregnada na 

sua percepção e defende que, estar em missão é uma tarefa para “vocacionados” e, 

neste caso, só o pastor ou o missionário são agentes legítimos da missão. 

A igreja foi implantada na América Latina num contexto paternalista, de 

opressão e dependência. Trata-se de uma herança que nos apresenta uma tarefa 

nada fácil no sentido de tentar driblar essa lógica, e encontrar formas de 

desconstruir um paradigma  que foi sendo sedimentado nestes séculos de 

“convivência entre evangelização e colonização. Estamos longe de perceber até que 

ponto o cristianismo se comprometeu com projetos dominadores durante os últimos 

quatro séculos”.201  

                                                           
199 HOONAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo, p. 38. 
200 Ibid., p. 408. 
201  Ibid., p. 410. 



83 
 

O discurso dos descobridores continha sempre uma “linguagem missionária”. 

Afirmavam que Deus os enviou para “salvar” os selvagens, ou queriam ampliar os 

domínios da igreja, ou simplesmente dominar para reinar.  No caso da Igreja 

Católica, em decorrência de um período conturbado de conquistas, a evangelização 

inicial era também uma imposição de novos princípios e passou a ser uma 

justificativa para a opressão daquelas populações locais, que ainda não conheciam 

o cristianismo. E os documentos históricos comprovam que “a evangelização se nos 

apresenta quase sempre como uma doutrinação e uma imposição cultural”.202  

                                                                                                                                                                                     
 
202 HOONAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo, p. 29. 
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Capítulo 3 
A FORMATAÇÃO DO PARADIGMA MISSIONÁRIO  

PROTESTANTE DOMINANTE 
 
O capítulo dois mostrou como alguns acontecimentos no decorrer da História 

ocasionaram mudanças significativas que, por sua vez, deixaram contribuições 

marcantes para a sedimentação do paradigma dominante de missão que até hoje 

ainda se vê. É importante para a história protestante reconhecer que, de alguma 

maneira, até a Reforma em 1517, a Igreja Católica foi guardiã da fé cristã. 

Este capítulo três vai retomar a bifurcação no século XVI provocada pelo 

movimento dos reformadores, que dará origem a um novo paradigma com outra 

matriz, mas com a mesma raiz monocultural e imperialista que não abandonou a 

lógica das conquistas no relacionamento com o “outro”. 

Passando pela América do Norte, o paradigma protestante de missão, com as 

heranças e compreensão medieval que recebia, agora com as roupagens do 

Iluminismo e bem influenciado pelo puritanismo e pietismo, vai sendo formatado a 

partir das mudanças sociopolíticas que o país atravessava. Este modelo vem a ser 

referência para o paradigma de missão na América Latina, e especialmente no 

Brasil. 

O capítulo encerra apresentando a crise que se instalou em uma das maiores 

organizações missionárias do mundo em decorrência das mudanças globais e o 

descompasso nas suas metodologias como exemplo da necessidade de rever o 

paradigma dominante na prática missionária. 

 

3.1 As raízes: puritanismo e pietismo 
Um breve estudo da Reforma nos ajuda a retomar o caminho que o movimento 

missionário protestante percorreu e como chegou até nós na América Latina e no 

Brasil. É um rastreamento necessário, segundo Antonio Gouvêa Mendonça, 

passando pelas “vicissitudes históricas, que remontam às lutas da Pós-Reforma, 
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principalmente na Inglaterra, assim como suas repercussões na formação do 

protestantismo norte-americano, raiz do protestantismo brasileiro”.203 

Martinho Lutero, um monge agostiniano alemão, foi o responsável pela ruptura 

com a Igreja Católica, e os pontos fundamentais que provocaram o cisma e que 

também viriam a influenciar o paradigma missionário protestante eram: a justificação 

somente pela fé, responsabilidade individual de cada cristão, sacerdócio de todo 

cristão (e por causa dos anabatistas204 ele mudou de ideia mais tarde) e centralidade 

das Escrituras na vida de todo cristão. 

Depois da Reforma Protestante em 1517, a Igreja Católica estava focada na 

Contrarreforma (Concílio de Trento, Inquisição, clericalização), enquanto os 

reformadores também concentraram toda energia na consolidação do movimento e 

provavelmente esta seja a grande razão por que a missão não foi prioridade na 

agenda protestante nos primeiros três séculos. Embora alguns estudiosos 

conservadores apresentem uma interpretação que não poupa críticas aos 

reformadores pela “falta de visão missionária”. Além do mais, conquistar espaços 

estratégicos e demarcar territórios no velho continente era mais importante que tentar 

sair para a evangelização nas novas terras recém-encontradas, que estavam 

fortemente marcadas com a presença católica.  

Comentando a desolação que foram as guerras de religião para definir qual 

ramo da fé cristã teria o controle de uma respectiva área, Stephen Neill refere que, 

até 1648, “os protestantes lutavam pela conservação das próprias vidas. Só o 

tratado de Westfália, nesse ano, assegurou a sobrevivência do Protestantismo 

(...)”.205 A partir de agora, cada região poderia escolher a sua religião. 

Havia também muitas disputas internas no movimento da Reforma. Os 

sistemas tradicionais de autoridade começavam a ser questionados na Europa, e 

com os reformadores “os diques da autoridade eclesiástica se quebraram, não havia 

maneira de evitar a inundação de posições extremistas...”.206 Alguns grupos 

radicalizaram e queriam mudanças mais significativas e foram fortemente reprimidos 

                                                           
203 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no Brasil, p. 28. 
204 Anabatistas – O grupo é considerado uma das manifestações do protestantismo do século XVI. 
Existem segmentos batistas atuais que os identificam como independentes da Reforma de Lutero. 
Radicalizaram a ideia do sacerdócio universal de todo cristão, sem limites territoriais ou restrição à 
ordenação ao ministério. Pregavam uma separação total entre igreja e Estado, “a conversão pessoal 
e o arrependimento, que são simbolizados e proclamados pelo batismo” (GONZALEZ, 2004, p. 98). 
205 NEILL, Stephen. História das Missões, p. 225. 
206 GONZALEZ, Justo L. Uma História do Pensamento Cristão: da reforma protestante ao século 20, p. 
104. 
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pelos seguidores de Lutero, como aconteceu com a Revolta dos Camponeses, em 

1525, liderados por Tomas Müntzer. Parece que a História não ensinava o suficiente 

para os que queriam mudanças e reforma. As experiências com a inquisição e os 

abusos com as indulgências  não eram suficientes para gerar mais tolerância nas 

pessoas. Minhas lembranças vão até a guerra entre Unita e MPLA em Angola, um 

exemplo de intolerância, como muitos outros conflitos armados contemporâneos. 

William Ury, antropólogo e conhecido conciliador que já fez vários trabalhos para a 

ONU, afirmou em uma entrevista que “precisamos desenvolver a habilidade de nos 

colocar no lugar do “outro” e entender a sua visão de mundo (...) devemos ‘inventar’ 

uma fórmula de convivência em que todas as partes possam se beneficiar. O que é 

vencer?”207  

Naquele período, os anabatistas, “os ‘enteados da Reforma’, continuaram a 

desafiar o princípio territorial; após terem sido implacavelmente perseguidos durante 

o século da Reforma...”.208 Eles não só quebravam as regras de Westfália, mas 

perseguiam o ideal de construir uma nova igreja totalmente diferente. Os outros 

reformadores queriam “mudar a igreja” e não “substituir”, entretanto, “o projeto dos 

anabatistas não era a reforma da igreja existente, mas a restauração da comunidade 

protocristã original de verdadeiros crentes”.209 Contudo, depois de alguns anos, eles 

também começaram a se preocupar mais com a manutenção do que com a missão. 

A preocupação exacerbada com doutrina correta, tão presente no grupo dominante 

reformador, já tinha contaminado também esse grupo que caminhava à margem. 

Provavelmente, o fato de Lutero defender que a evangelização só deveria 

acontecer em áreas governadas por líderes luteranos, acabou gerando um 

comodismo para a expansão missionária protestante fora das fronteiras europeias. 

Anos depois, a interpretação da teologia calvinista, ensinando que a salvação era 

obra exclusiva de Deus e que Ele predestinou alguns eleitos para a salvação, pode 

também ter ajudado a acomodar o ardor missionário. 

A igreja da Inglaterra, por questões políticas, também rompera com Roma e, a 

partir de 1535, Henrique VIII passa a ser o chefe da Igreja Anglicana. As ideias 

defendidas pela Reforma, na Alemanha, ferviam na Europa e de alguma forma uma 

de suas vertentes de Genebra veio influenciar a igreja britânica. E foi assim que um 
                                                           
207 URY, William. O Inferno Somos Nós, entrevista Revista Veja, 30 de agosto de 2006, p. 11 a 15 
(anexo). 
208 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 303. 
209 Ibid., p. 302. 
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grupo que desejava uma reforma mais profunda na vida da igreja, chamado de 

puritanos, “alcançaram vitórias e chegaram a moldar o sentimento religioso do povo 

inglês, assim (...) emigraram para a América, onde iriam exercer notável influência 

na onstrução de uma sociedade como aspiravam”.210 Mendonça comenta que o 

puritanismo era mais um estilo de vida e uma maneira de compreender o mundo 

“que ajustou-se, nem sempre passivamente, às várias correntes de pensamento que 

desembocariam nos Estados Unidos e se prolongariam pela história do 

protestantismo naquele país e pelas suas áreas de influência missionária”.211 E essa 

facilidade de se ajustar a diferentes condições político-sociais contribuiu para a 

expansão e implantação de novas igrejas independentes. 

Enquanto isto, na Alemanha nos deparamos com o surgimento do “movimento 

pietista liderado por Phillip Jacob Spener (1635-1705), autor do livro Pia Desideria 

(Desejos Piedosos, em latim), publicado em 1675, que desejava profundamente uma 

r e f o rm a  d e n t ro  d a  i g re j a  o f i c i a l  d a  A le m a n h a ” . 212  A  p u b l i c a ç ã o 

do livro viria a se tornar um marco e um símbolo da época, pois divulgava as ideias 

do pietismo,213 que ficou bem conhecido por sua forte ênfase na conversão pessoal, 

santidade, fraternidade social e responsabilidade do testemunho, e é a partir daqui 

que as sementes do movimento missionário protestante começam a germinar. 

Graças a este movimento, a ideia de missão como uma tarefa de governos 

coloniais foi desvinculada do conceito protestante de missão. Agora, as pessoas 

comuns eram incentivadas a uma dedicação total e podiam participar da missão de 

Deus. O “pietismo introduziu, portanto, o princípio do ‘voluntarismo’ na missão”.214 

O fio condutor que nos leva a acompanhar a onda missionária viria do conde 

Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, que decide abrigar em seus territórios os irmãos 

exilados da Morávia para evitar perseguições. Anos mais tarde, ele, bem 

influenciado pelas ideias pietistas, viria a sensibilizar “seu grupo” para a 

evangelização dos povos, e “o dia 21 de agosto de 1732 é celebrado pelas igrejas 

da Morávia como o começo do seu trabalho missionário”.215 Os moravianos ficaram 

                                                           
210 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no Brasil, p. 64. 
211 Ibid., p. 66. 
212 SILVA, Geoval Jacinto da. Educação Teológica e Pietismo: a influência na formação pastoral no 
Brasil, 1930-1980, p. 16. 
213 NEILL, Stephen. História das Missões, p. 233. 
214 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 310. 
215 NEILL, Stephen. História das Missões, p. 242. 
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conhecidos pela simplicidade, espontaneidade e espírito pioneiro, viajando por 

lugares inóspitos e distantes do globo.  

Nesse ínterim, um ministro da Igreja Anglicana, João Wesley, ficou bastante 

entusiasmado e tocado com o estilo de vida dos irmãos morávios e também com as 

ideias pietistas. Essa experiência, muito especial em Londres, em 1738, vai 

representar um diferencial no protestantismo e também no movimento missionário. 

A circulação de livros pela Europa narrando “as descobertas” e detalhes 

exóticos das viagens trouxe razoável contribuição para o despertamento de um 

espírito aventureiro e de uma consciência missionária, ainda que tardia no universo 

protestante. A publicação do Mundus Novus, de Américo Vespúcio, em latim, estava 

bem divulgada na Europa em 1504, e narrava novidades da América. Na ocasião, 

Lutero estava com 21 anos de idade e estudava filosofia na Universidade de Erfurt. 

Quando se fala do despertamento tardio do movimento missionário protestante 

na Europa, uma das razões é atribuída à publicação do livro de William Carey 

somente em 1792, trazendo um novo olhar que mudaria os rumos da visão 

missionária protestante. No mesmo ano, é fundada a Sociedade Missionária Batista 

(BMS), que enviaria Carey para a Índia no ano seguinte. Até então, havia também 

uma acomodação e aceitação da ideia de que o mandamento de Jesus quanto ao 

“ide por todo o mundo”, também conhecido como “grande comissão”, seria uma 

ordem a ser cumprida somente para os primeiros apóstolos após a descida do 

Espírito Santo, narrada no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Ele é considerado 

o pai das missões modernas protestantes, por ter sido o primeiro missionário 

enviado de uma organização missionária para além-mar. O próprio Carey foi muito 

influenciado com a leitura de jornais ingleses que comentavam as viagens do 

navegador James Cook. 

Um dos seus sonhos foi realizar uma Conferência Missionária na cidade do 

Cabo, na África do Sul, conhecido na época como Cabo da Boa Esperança, 

reunindo lideranças de diferentes regiões do mundo, em 1810, mas sua proposta se 

tornou inviável, vindo a se cumprir duzentos anos depois por intermédio do 

Lausanne III realizado na Cidade do Cabo, em 2010.  

Concluindo esta parte, o pietismo foi o grande responsável pela deflagração 

dos movimentos missionários dos séculos XVIII e XIX, mas talvez na euforia de 

compartilhar a fé, somados ao zelo com a manutenção dos princípios, não 

conseguiu escapar da lógica imperialista na abordagem. Os valores do “outro” não 
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foram muito considerados e terminava por acontecer uma imposição cultural. 

Percebemos em algumas ocasiões que “as missões que surgiam do movimento 

pietista tendiam a separar os convertidos do mundo e da cultura em que viviam 

(...)”.216 O valor do movimento é incontestável, embora esse elemento viria a se aliar 

a outros fatores, que na América darão origem ao paradigma de missão dominante 

em nossos dias, que  parte do pressuposto da superioridade daquele que está em 

missão. 

 

3.2 Implantação do protestantismo na América do Norte  
Espanha e Portugal detinham a hegemonia dos mares, o que possibilitou o 

imperialismo religioso católico romano, mas esse domínio começou a ser quebrado 

no século XVII, quando a Inglaterra e Holanda se tornam potências marítimas, o que 

viria a favorecer a expansão protestante. As primeiras tentativas dos ingleses de se 

estabelecer na América começaram no final do século XVI, mas “o propósito 

missionário de converter os habitantes em suas novas terras não ocupava um papel 

predominante em seu pensamento”,217 embora haja não poucos registros de 

iniciativas dos protestantes em pregar o evangelho para nativos e tentativas de 

“anglicizá-los”. Contudo, a lógica é sempre a mesma empregada na colonização 

católica, e “essa concepção, às vezes, seria tão dominante que se tornava difícil 

distinguir entre missão e ‘ocidentalização’”.218  

A colonização protestante começaria em 1620, mas o primeiro nome de 

destaque preocupado com a evangelização dos índios na América do Norte foi o de 

um presbiteriano chamado John Eliot, que se tornou pastor em 1632, aos 28 anos 

de idade, e no ano de 1646 “sob o amparo da Massachusetts Bay Company, 

começou a trabalhar entre os moicanos”.219 

Anos mais tarde, um missionário que deixará um legado muito importante para 

a expansão do evangelho na América do Norte será David Brainerd. Morreu muito 

jovem, mas a publicação da sua biografia por Jonathan Edwards trouxe um grande 

impacto e despertou muitas pessoas para o trabalho missionário.  

                                                           
216 GONZÁLEZ, Justo L.; ORLANDI, Carlos Cardoza. História do Movimento Missionário, p. 224. 
217 GONZÁLEZ, Justo L.; ORLANDI, Carlos Cardoza. História do Movimento Missionário, p. 213. 
218 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 318. 
219 GONZÁLEZ, Justo L.; ORLANDI, Carlos Cardoza. História do Movimento Missionário, p. 213. 
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Os emigrantes protestantes que mais influenciaram o protestantismo norte-

americano foram os puritanos, quando deixaram a Inglaterra em busca de novas 

possibilidades, mas principalmente por causa da perseguição político-religiosa. 

Queriam construir uma sociedade puritana que servisse de referência para outros 

cristãos. Pretendiam “transformar essa nova terra numa nova Canaã, lugar a 

partir do qual o Reino de Deus pudesse se difundir por toda parte”.220 Eles se 

sentiam o povo escolhido por Deus, destaca Mendonça, ao comentar também a 

ambiguidade do grupo que saiu da Inglaterra em busca de liberdade, e agora no 

novo mundo, era exclusivista e intolerante com novas ideias. 

A essa altura, a cosmovisão iluminista fincava raízes na Europa. A vida em 

sociedade já não era mais permeada pela religião. A idade da razão, com suas 

crenças no progresso e emancipação do homem, forçou a igreja a buscar formas de 

conviver com essa modernidade. O homem já não precisava de um Deus forte para 

ajudá-lo. Aumentava a contestação sobre o relacionamento igreja/Estado. Uma das 

respostas do cristianismo para as ideias iluministas, e que viria a impregnar bastante 

o paradigma de missão, “consistiu na privatização da religião. Ela ocuparia um 

pequeno espaço na vida pública”.221 Na esfera privada, ficariam as convicções 

subjetivas como valores familiares e religião, por exemplo, e no mundo público, o 

que podia ser comprovado cientificamente. Ao longo dos anos, a igreja se resignou a 

esse dualismo.  

O pietismo, com sua ênfase no sentimento e na experiência humana com o 

retoque do puritanismo na tendência de isolar-se das “coisas do mundo”, foi uma 

boa saída para separar a religião da razão. Essas ideias, ainda embrionárias, viriam 

a contribuir para a formatação de uma dicotomia no pensamento evangélico norte-

americano, que separa o “secular” do “religioso”, sagrado e profano, que por sua vez 

definiram o paradigma dominante de missão.                                                                                                                     

A busca por um cristianismo mais puro na Europa, por meio do puritanismo e 

do pietismo, logo contaminou a América, que também foi atingida por esse clima que 

veio a fomentar o que eles chamaram de o “Grande Despertar”. O movimento tomou 

densidade em 1734, marcado por mensagens de arrependimento e santidade, 
                                                           
220 Bosch afirma que os reavivamentos despertavam nas pessoas mais sensibilidade e interesse 
pelos desfavorecidos e por questões sociais, pois “o Iluminismo reduzira, de forma contínua, mas 
implacável, a outrora tão abrangente gama de interesses da igreja pela vida e sociedade como um 
todo” (BOSCH, p. 342).220 MENDONÇA, Antonio G.; VELASQUES, Prócoro. Introdução ao 
Protestantismo no Brasil, p. 107. 
221 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 328. 
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especialmente de Jonathan Edwards.222 Posteriormente, com a chegada de João 

Wesley e George Whitefield, da Inglaterra, estes nomes passam a ser ícones desse  

período. Com o tempo, o ardor arrefeceu, mas na primeira década do século XIX um 

novo avivamento já estava instalado, denominado de “Segundo Grande Despertar”, 

que teria o seu apogeu no ano de 1858.  

Tanto na ortodoxia fechada pós-Reforma, como agora na América, com a 

rigidez institucional que se configurava, percebemos que “a prática piedosa parece 

ser típica de tempos de insegurança e de insatisfações e de modos de vida que não 

favorecem a prática de religião institucionalizada...”.223 Na guerra de Angola, 

passamos meses debaixo de bombardeios e também pudemos experimentar o 

quanto o institucional, o clericalismo, nesses momentos de viver no limite valem 

muito pouco, pois, além da destruição das igrejas, líderes eclesiásticos fugiram e 

outros foram mortos. O povo se refugiava nas casas missionárias em busca de 

meditações, leitura da Bíblia e orações.  

A teologia que esses movimentos produziram, considerando as mudanças que o 

país atravessava, viria a ser um componente intrínseco no pensamento protestante 

norte-americano. Entretanto, o principal fruto desses movimentos avivalistas é que 

inspiram novas iniciativas missionárias e também “desembocam sempre e 

necessariamente no princípio do voluntarismo”,224 e neste caso, concretamente, 

originaram também o despertamento missionário do século XIX.225 

Naqueles dias, a mistura de doutrinas perfeccionistas, e as que pregavam 

“separação do mundo”, fortaleceu ainda mais o reaparecimento do pensamento 

dualista e conduziu a interpretações descontextualizadas do papel da igreja na 

sociedade. Eram acentuados a ênfase nas últimas coisas e o desprezo pela vida 

presente/terrena. Mendonça diz que havia no segmento conservador certo temor, 

pois as “discussões sobre a escravidão gradativamente se tornaram perigosas para 

a tranquilidade das igrejas, e é nesse contexto que surge a tendência teológica de 

não comprometer a igreja com a questão social do escravismo, separando o 

espiritual do temporal”.226 E principalmente no sul dos EUA, começam a proliferar 

                                                           
 
223 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no Brasil, p. 109. 
224 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no Brasil, p. 87. 
225 Século XIX e o Voluntariado – Bosch refere que no final desse século e início do século XX, houve 
uma explosão de criação de agências e organizações missionárias protestantes, oferecendo várias 
oportunidades para jovens, estudantes e “vocacionados” irem ao redor do mundo pregar o evangelho. 
226 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no Brasil, p. 89. 
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discursos que amenizam a situação da escravatura, declarando que esses “assuntos 

de ordem político-social” não eram da competência da igreja, que deveria se 

preocupar só com a salvação, conversão e outros assuntos “espirituais”. A 

controvérsia sobre a escravatura227 acabou por provocar uma divisão entre o norte e 

o sul no meio batista e em alguns grupos. A Convenção Batista do Sul surge a partir 

desse contexto da escravidão. Entretanto, convém reforçar que nem todo sulista era 

escravagista. 

Os avivamentos tinham produzido uma relativa unidade entre evangélicos, mas 

a pressão crescente das ideias iluministas gerou duas correntes antagônicas, sendo 

que uma “enfatizando o ecumenismo e a renovação social, à esquerda, e a 

ortodoxia confessional e o evangelismo, à direita. No início do século 20, o primeiro 

segmento evoluíra para o evangelho social,228 e o segundo, para o 

fundamentalismo”.229 

Os defensores da rigidez doutrinária, preocupados com inspiração e inerrância 

bíblica, incoerentemente não implicavam com a escravatura, mas a maioria até 

defendia. Os fundamentalistas ficavam tão concentrados em observar fórmulas que 

não conseguiam ver a supremacia do amor ao próximo. E até hoje, polarizam a 

questão do bem e do mal e são intolerantes com as pessoas que não pensam 

exatamente como eles. O movimento se fortaleceu nas primeiras décadas do século 

XX com a publicação das brochuras The Fundamentals.230  

Como já temos constatado, nos encontros com outros povos, os ocidentais 

“descobridores” passaram a considerar as diferenças como inferioridade e, 

consequentemente, foi uma porta aberta para a escravização de povos. Até o papa, 

em 1537, autorizou a abertura de um mercado de escravos em Lisboa, mas a 

exclusividade do tráfico humano não ficou só entre Portugal e Espanha. 

                                                           
227 Escravatura e a guerra civil – A questão da escravatura está entrelaçada com as conquistas norte-
americanas, que tiraram terras do México e com uma economia sulista que dependia do trabalho 
escravo. O Norte se opunha a tais ideias, e a oposição veio a culminar com a guerra civil. 
228 Sobre o Evangelho Social, Bosch descreve como sendo “um movimento evoluído de elementos 
congregacionalistas e presbiterianos, enfatizava a razão e os ‘fatos primários da experiência humana’ 
em vez da fé, assim como a bondade intrínseca da natureza humana em vez da Queda, da Expiação 
e da possibilidade de punição eterna. Seu caráter essencialmente otimista, racional e humanitário 
explica sua crescente propensão ao cristianismo social” (BOSCH, p. 391). 
229 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 344. 
230 Ver Vocação ao Fundamentalismo: introdução ao espírito do protestantismo de missão no Brasil, 
in Introdução ao Protestantismo no Brasil (MENDONÇA; VELASQUES FILHO). Mendonça refere que 
este texto define os elementos fundamentais para uma “sã doutrina”. Ele ainda comenta que o 
fundamentalista geralmente se identifica como “evangélico-conservador”, não admitindo que é um 
fundamentalista. 
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Posteriormente, outros países europeus seguiram a prática. Calcula-se que o 

número de escravos “vendidos às colônias europeias se situe entre os 20 e 40 

milhões. E, entrementes, a (suposta) superioridade dos ocidentais em relação aos 

demais seres humanos arraigou-se com firmeza crescente e era considerada 

axiomática”.231 

A igreja não conseguiu ter uma voz profética que condenasse essa inversão de 

valores, que transformou o negro em commodity. No caso do Brasil, desde 1538, 

quando chegaram os primeiros grupos vindos da África, até a promulgação da Lei 

Áurea, em 1888, nem a Igreja Católica que já estava estabelecida e estruturada bem 

antes dos protestantes, muito pouco fez. Diplomacia e comodismo de uns, 

benefícios para outros, sofrimento para os maiores envolvidos – situação parecida à 

posição da igreja durante o nazismo, que, excetuando alguns casos, só assistiu à 

barbárie praticada por cidadãos e governantes. 

Nos Estados Unidos, a questão da escravatura veio culminar com a Guerra da 

Secessão, de 1861 a 1865, e “não foi propriamente uma guerra civil, mas a oposição 

de duas civilizações e de duas concepções de vida, com o triunfo implacável de uma 

sobre a outra, e de consequências infinitas para o futuro do mundo”.232 O Sul 

escravagista, com seis Estados confederados, perdeu a guerra e um número 

considerável desses confederados emigrou para o Brasil, fundando na região de 

Santa Bárbara a Vila batizada pelo nome de Americana. 

  
3.3 A hegemonia norte-americana e a expansão missionária  
protestante  

A predominância católica na América Latina, em decorrência de sua história 

bem anterior ao protestantismo, inibiu algumas iniciativas de envio de missionários 

europeus para o continente. No século XIX, as organizações missionárias 

evangélicas não viam esta parte do mundo como campo de missão, depois de 

tantos anos de presença cristã católica romana. Segundo eles, a forte herança 

católica no continente poderia impedir os êxitos da evangelização protestante. A 

Conferência de Edimburgo, em 1910, constitui um marco na história do movimento 

missionário, pois se tratava de uma tentativa de organizar um plano estratégico de 
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cooperação para a evangelização mundial, mas a visibilidade da América Latina foi 

quase nula, porque os campos de missão continuavam a ser apontados para a 

África e a Ásia.  

Somente no Congresso do Panamá, em 1916, é que foi reconhecido o 

“abandono missiológico” da América Latina pelos protestantes. 

Esse contexto foi propício para facilitar o desejo dos EUA de manter a Europa 

fora do “seu continente”. Nessa conjuntura, “a política do pan-americanismo, 

provocada pelo presidente norte-americano James Monroe (1817–25)”,233 também 

conhecida como “Doutrina Monroe”, com a sua máxima – “América para os 

americanos” – vai estendendo sua influência por toda a América. O discurso sutil 

que os Estados Unidos tinham o “destino” de liderar e cuidar da América Latina 

paulatinamente cristalizava, como percebemos, nas palavras do senador G. Bacon: 

“temos um interesse em possuir a Nicaraguá. Temos manifesta necessidade de 

tomar conta da América Central (...). Saibamos nos apoderar dela, e se a França e 

se a Inglaterra quiserem intervir, avante a doutrina Monroe”.234 Tudo girava em torno 

dos interesses norte-americanos e não em princípios de solidariedade, cooperação 

bilateral ou consideração de necessidades dos países. 

O sentimento de superioridade com relação às outras nações latino-

americanas era patente, e é uma mensagem subliminar nos discursos de estadistas 

e outras lideranças norte-americanas naquele período. A soberania desses outros 

países não era ideologicamente reconhecida e um governo norte-americano 

aparentemente seria o ideal para toda a América. 

A ideologia Monroe assume grande relevância, conduzindo também para uma 

interpretação religiosa. Há evidências “que mostram como o legado da Doutrina 

Monroe fortaleceu, no final do século XIX e princípios do século XX, as ideias de 

norte-americanos que pensavam na articulação de um programa de evangelização 

de grande alcance para a América Latina”.235 Até mesmo a presença da Sociedade 

Bíblica Britânica passou a ser encarada como concorrência em territórios de 

“domínio norte-americano”. 

Com o término da guerra entre EUA e Espanha, em 1898, por causa de 

disputas em Cuba, os norte-americanos saíram fortalecidos como vencedores, e 
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agora “estavam convencidos de que os velhos vestígios do império espanhol 

deveriam ser substituídos pela influência dos valores anglo-saxões”.236 Piedra cita 

relatos de missionários que estavam eufóricos com a vitória que colocou os EUA 

num nível de potência mundial e ainda defendiam “o princípio que, na essência, 

levou os Estados Unidos a intervir e invadir militarmente os países latino-

americanos, ou seja, o princípio da ‘polícia mundial’”.237 

Essa concepção foi meio caminho para legitimar a crença já incorporada 

também na Europa do “Destino Manifesto”238 e um consequente neocolonialismo. “A 

tudo isto se juntava uma atitude racista que considerava como fato provado que a 

raça branca era superior, e que servia para justificar tanto a escravidão 

dos negros quanto o roubo das terras dos índios.”239 A civilização cristã modelo 

(EUA) precisava trabalhar pela construção de “nações modelo”. A intervenção norte-

americana em Cuba era vista como uma situação de libertação do domínio espanhol 

e as instituições missionárias viam como uma grande oportunidade de expansão 

protestante. A mesma coisa aconteceu com a ocupação das Filipinas e de Porto 

Rico, com a interpretação de que havia a necessidade da implantação de um novo 

sistema religioso para contrapor e limpar os resquícios espanhóis. 

A ideologia, que sustentava a crença na superioridade da cultura ocidental, na 

África do Sul veio ativar o racismo latente, dando uma contribuição para a 

devastação cultural que viria a culminar com a política segregacionista do país. Até 

os missionários acreditavam na supremacia da raça branca, crendo serem “os 

negros descendentes do amaldiçoado Cão, igualdade com eles estava fora de 

cogitação”.240 

Mesmo nos Estados Unidos, no período pós-guerra civil, com receio do grande 

número de negros que poderiam se rebelar, até lideranças evangélicas foram 

coniventes com a organização da Ku Klux Klan, e lamentavelmente “não faltaram 

pregadores que manifestassem o seu regozijo. De fato, até ocasião bem avançada 

                                                           
236 PIEDRA, Arturo. Evangelização Protestante na América Latina: análise das razões que justificaram 
e promoveram a expansão protestante (1830-1960), p. 37. 
237 Ibid., p. 37. 
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no século XX, boa parte dos membros do Klan eram também membros de 

igrejas”.241 E demorou bastante para extirpar essa chaga racista que predominou 

mais ao sul com a complacência de alguns púlpitos. 

A crença do Destino Manifesto na América foi fortalecida “pela aquisição norte-

americana de territórios no estrangeiro e por sua influência exercida nos assuntos de 

outros países, foi um dos grandes suportes do trabalho das instituições 

missionárias”.242 A história se repetia, pois os métodos empregados pela coroa 

espanhola e portuguesa em parceria com a Igreja Católica no século XVI tinham 

alguns pontos comuns com a estratégia norte-americana e a igreja protestante para 

justificar a expansão missionária. Consideravam “portas abertas” por Deus as novas 

terras tiradas dos índios e posteriormente do México. 

Os Estados Unidos criam que Deus, em sua providência, os escolhera para ter 

um papel geopolítico estratégico no mundo e assim terem “portas abertas” para a 

pregação do evangelho. As lideranças das organizações missionárias protestantes 

também “perceberam a realidade de que o sucesso de suas atividades dependia 

parcialmente da influência cultural e social do Norte sobre o Sul”.243 Havia uma 

relação estreita entre estratégias comerciais expansionistas e o projeto de missão.  

A ideologia do Destino Manifesto tem sua origem na forma como as ideias 

calvinistas foram incorporadas no protestantismo norte-americano, chegando a ser 

algo visceral que nos permite afirmar que  
 

a construção da nacionalidade americana, no seu espírito, está intimamente ligada 
ao calvinismo considerado em todas as suas variantes. Eficácia e bom êxito na 
ação como sinais de beneplácito divino são as velhas normas do espírito calvinista 
e, seguramente, foram elas que involucraram o ideal dos construtores de um novo 
esquema de vida social no solo norte-americano.244 

 

Acreditavam que Deus confiou aos EUA o empreendimento de salvar a 

humanidade. “Os americanos se viam como inauguradores de uma nova ordem que 

perduraria durante séculos (...).”245 O mesmo comissionamento dado ao povo de 

Israel era agora transferido para os norte-americanos. E, como em finais do século 

XVIII e início do século XIX crenças milenaristas fervilhavam na América, havia uma 
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urgência na pregação do evangelho para todas as nações a fim de abreviar a vinda 

do Reino de Deus. Cristianizar a sociedade era uma preparação para a vinda desse 

Reino. É neste contexto que Mendonça aponta que “o ideal do milênio surgiria no 

fim de um processo de construção social de que todos deviam participar no mundo 

inteiro, sob a inspiração e a liderança americanas”.246 Para essa missão universal 

que eles receberam para cuidar e dirigir os povos mais fracos, foi o “protestantismo 

americano, com a sua vasta empresa educacional e religiosa, que preparou e abriu 

caminho para o seu expansionismo político e econômico”.247 

Ser um povo especial e escolhido por Deus trazia a responsabilidade de 

multiplicar esse projeto civilizador, para que o ideal puritano de implantação do 

Reino de Deus fosse realidade. Impregnados pelo pensamento iluminista, os 

ocidentais superiores sentiam uma responsabilidade de cuidar dos “não civilizados”. 

Tanto liberais como fundamentalistas concordavam com a estratégia de civilizar 

como pré-requisito para o evangelismo e ambos “estavam comprometidos com a 

cultura do Ocidente, que propagavam com vigor idêntico”.248  

Esse é o período em que houve grande avanço da expansão missionária 

protestante, resultado desse sentimento nacionalista e influência da teologia dos 

avivamentos. Incentivava-se um espírito de sacrifício para a salvação do mundo e 

conquista de regiões para Deus, uma teoria que ficou conhecida como “bondade 

desinteressada”, que segundo Mendonça “parece ter realmente colorido o impulso 

do ‘Destino Manifesto’ nas áreas missionárias estrangeiras, que exigiram dos norte-

americanos o dispêndio de vultosos recursos financeiros e humanos”.249 

Confundia-se ocidentalização com conversão. Havia uma relação intrínseca 

entre ser civilizado e ser cristão. Quanto mais parecido alguém fosse com o 

missionário, tanto mais perto de Deus e mais “evoluído” ele seria. Missão era 

compartilhar as vantagens da civilização e o estilo de vida norte-americano. E esta 

era vista também como única forma de moldar os locais preparando terreno para a 

implantação de objetivos econômicos no continente. A conclusão do Canal do 

Panamá, por exemplo, foi interpretada não só como estreitamento das relações 

comerciais, mas também, união espiritual entre o norte e o sul. Era como um 

memorial para referendar a “bondade norte-americana” em consolidar essa obra que 
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confirmava seu “internacionalismo” e inaugurava um real pan-americanismo na 

região. 

Com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ficou selada a 

sua posição de herói e escolhido de Deus, o benfeitor que estava se envolvendo no 

conflito motivado pelas mais puras intenções de defender e de lutar pelos fracos. 

Estava consumada a ideia de “nação modelo” eleita por Deus para “abençoar” o 

mundo. Infelizmente os missionários não conseguiam ver a situação sob outra 

perspectiva, e essa visão distorcida influenciou bastante na formatação do 

paradigma de missão protestante com sua postura e abordagem. 

David Bosch destaca que nesses encontros com o “outro”, tanto liberais como 

fundamentalistas compartilhavam a mesma visão do Destino Manifesto e 

consequentemente, ambos caíram na mesma armadilha de “tratar povos de culturas 

diferentes como objetos, e não como irmãos e irmãs”.250 Segundo este missiólogo 

sul-africano, “existe, inequivocamente, um elo orgânico entre a expansão colonial do 

Ocidente e a noção do Destino Manifesto”.251 

 

3.4 Missões protestantes na América Latina e Brasil 
As missões católicas do século XVI, conforme lemos no capítulo dois, eram 

expedições patrocinadas e organizadas por impérios em parceria com a igreja, com 

objetivos de subjugar e cristianizar. A expansão missionária protestante do século 

XVIII e XIX estava ligada a companhias com interesses mercantis, que tinham 

objetivos civilizatórios e evangelísticos. Expandir tornou-se primordial para distribuir 

populações, buscar alternativas e renovar o mercado, “um impulso que, sem a 

introdução dos povos colonizados no circuito, teria corrido o risco de se esgotar muito 

mais rapidamente”.252 Conscientes ou não, os missionários em ambos os períodos 

foram usados como combustível útil para os interesses das potências e um bom vetor 

para a expansão imperialista do ocidente. O bordão da época se tornou: “colonizar é 

missionar”. 

Escrevendo sobre a história da evangelização no Brasil, Elben César faz uma 

distinção muito simples, mas que não chega a ser reducionista. Segundo ele, é 

possível dividir em três períodos distintos: “nos séculos XVI, XVII e XVIII, os 
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missionários católicos cristianizaram o país; no século XIX, os missionários 

protestantes evangelizaram o país; e, no século XX, os missionários pentecostais  

pentecostalizaram o país (com o auxílio dos carismáticos católicos)”.253 Como o 

nosso tema neste capítulo não se concentra na historiografia, mas é uma pesquisa 

que se propõe a investigar como foi o processo de sedimentação do paradigma 

evangélico de missão que hoje predomina, a colocação é válida, pois evidencia o 

quanto as informações acumuladas ao longo dos séculos passaram a fazer parte do 

nosso quadro de referências. Embora a abordagem tenha sido mais tranquila que 

nos primeiros séculos, a “evangelização” protestante também foi colonialista. 

A publicação de três obras que descreviam as viagens às terras brasileiras 

influenciou de alguma maneira os empreendimentos missionários dos protestantes. 

Uma foi o livro de Hans Staden, Descrição Verdadeira de um País de Selvagens, 

alemão que esteve no Brasil duas vezes (em 1548 e 1550), publicado em 1557.254 

Outro que também se tornou um clássico muito citado foi Narrativa de uma viagem 

feita à terra do Brasil, escrito em francês por Jean de Léry, quando esteve no Brasil 

com o grupo de calvinistas, e publicado em 1578, conforme citamos no capítulo dois. 

E o terceiro, que anos mais tarde sensibilizou de uma forma mais direta e despertou 

vocações missionárias no período auge da expansão protestante, foi escrito pelo 

norte-americano Daniel Parish Kidder, missionário metodista que fez parte da 

primeira tentativa dos metodistas de se instalarem no Brasil em 1837, 

Reminiscências de viagens e permanências nas províncias do sul do Brasil, 

publicado em 1840. São consideradas obras de referência por conterem detalhes 

que fornecem uma boa visão do período colonial e trazem informações valiosas para 

a etnografia brasileira. 

Os livros da época estão sempre preocupados em narrar suas experiências 

exóticas e descrever os “costumes selvagens”, muito pouco se reflete sobre 

pensamentos, sentimentos e opiniões desse ser humano recém-encontrado. Com 

poucas exceções, entre eles os textos de Las Casas, essa reflexão que não rotula o 

diferente como “bárbaro” pertence a uma antropologia já do século XX.  

Antes da chegada dos primeiros missionários, o Brasil recebeu protestantes que 

faziam parte dos grupos pioneiros de imigrantes alemães e posteriormente suíços, 
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que ao se instalarem já traziam o pastor com eles. Em 1855, chegaria ao Brasil o 

primeiro casal missionário, Robert e Sarah Kalley, escoceses de origem presbiteriana 

e que fundariam no Brasil a Igreja Congregacional. Depois, viriam os presbiterianos, 

os metodistas e mais tarde os batistas. Uma presença que se impôs e contribuiu não 

só para o desenvolvimento do país com fundação de escolas e hospitais, mas para 

uma maior diversidade religiosa no Brasil, restringindo mais o domínio da Igreja 

Católica. Em 1859, desembarca no Rio de Janeiro o norte-americano Ashbel 

Simonton, o primeiro missionário presbiteriano, e em 1867 acontece a instalação dos 

metodistas no Brasil depois de tentativas anteriores de implantação de trabalho, 

embora Mendonça afirme que a Igreja Metodista considere a data de 1876 como 

marco do seu estabelecimento oficial no Brasil.255 

Os imigrantes batistas começaram a desembarcar em finais de 1865, ano em 

que terminou a guerra de secessão,256 mas os grupos maiores vieram entre 1867 e 

1868. Eram sulistas provindos dos Estados Confederados que, assim como outros 

grupos protestantes, tinham receio de represálias por parte dos nortistas e decidiram 

emigrar para o Brasil. Instalaram-se na região de Americana, em São Paulo, e 

organizaram ali a “Primeira Igreja Batista em solo brasileiro, em Santa Bárbara, em 10 

de setembro de 1871, tendo o Rev. Richard Ratcliff como seu pastor fundador”.257 

Inicialmente, esses refugiados não tinham a preocupação com a evangelização de 

brasileiros, talvez pelo motivo óbvio da língua. Mas os dois primeiros casais de 

missionários enviados pela Junta de Missões Estrangeiras, hoje IMB,258 da 

Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, William e Ann Luther Bagby, e 

Zacarias e Kate Taylor, chegariam anos mais tarde e elegeram Salvador para 

começar o trabalho batista e organizar ali a primeira igreja batista brasileira, em 1882, 

com o ex-padre Antonio Teixeira de Albuquerque. 

Com o catolicismo bem estabelecido e solidamente instalado no Brasil, os 

protestantes que traziam uma “nova religião” precisavam se unir para ter condições 

de sobreviver diante da igreja dominante, que já estava na América Latina havia três 
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séculos. Inicialmente, houve cooperação entre os diferentes grupos protestantes. 

Mesmo na Europa, as primeiras organizações missionárias eram 

interdenominacionais. Parece que as crises unem as pessoas, como aconteceu na 

guerra de Angola, em meio aos combates, já não existia fronteira religiosa, nem 

interesse em saber quem  era católico ou evangélico, mas estávamos unidos em 

torno de um só projeto, a favor da vida e da sobrevivência. O domínio e o controle 

levam à hegemonia e trazem sentimentos de acomodação, arrogância, 

concorrência, isolacionismo e outros. 

A estratégia preferida adotada pelo trabalho missionário no Brasil foi a 

organização de escolas, como forma de reproduzir os padrões da ideologia norte-

americana. Mendonça traz algumas comparações que tentam colocar os colégios como 

equivalente ao trabalho de catequese dos jesuítas, ou seja, instrumentos de ação 

colonizadora. Em seu texto, ele cita os argumentos do historiador batista A. R. Crabtree, 

que defendia a importância dos colégios para provar aos católicos a superioridade da 

educação missionária protestante. “Crabtree exprime uma convicção que 

provavelmente estava na consciência de todos os missionários: eles eram portadores 

de uma cultura superior, que devia ser compartilhada com outros povos, porque era a 

expressão do Reino de Deus.”259 

Enquanto alguns segmentos tinham clara preferência pela evangelização, com 

prioridade na conversão de pessoas e plantação de igrejas, para outros, “era 

necessário ‘educar para civilizar’, causa que era óbvia na mentalidade missionária 

norte-americana”.260 No imaginário do missionário, deduz Mendonça, era possível 

reproduzir no Brasil a mesma receita de sucesso: “se o êxito americano podia ser 

atribuído à colonização por povos protestantes, o Brasil podia ser colocado no 

mesmo caminho por via de um transplante cultural em todos os seus aspectos”.261 

Os desentendimentos entre missionários e nacionais começaram no início do 

século XX. Não havia confiança suficiente para entregar todas as responsabilidades 

para lideranças locais, pois “os missionários ocidentais consideravam os povos do 

Terceiro Mundo inferiores a si e, deveras, incapazes de zelar pelo futuro da 

Igreja”.262 Entre os batistas, os embates pela autonomia na gestão de fundos, 

administração de patrimônio, cargos de liderança e coordenação na Convenção 
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Batista Brasileira tiveram lugar na década de 1920, e isto ficou conhecido como a 

“Questão Radical”. Os regimentos e estatutos favoreciam o controle missionário 

sobre as instituições como descreve o pastor Reis Pereira, comentando que nestas 

“juntas constava que a maioria de seus componentes deveria ser formada de 

missionários (...). Assim, a direção das instituições continuou com os 

missionários”.263 

A incompreensão dos missionários estrangeiros com o estilo de trabalho de um 

evangelista nacional é descrita por Émile Leonard, ao comentar que José Manoel da 

Conceição, ex-padre católico que não aceitava se integrar ao sistema eclesiástico 

estabelecido pelos missionários presbiterianos – um pouco avesso à organização – 

“Princípio que se opunha ao método dos missionários estrangeiros, preocupados em 

destruir, como supersticiosos e idólatras, os hábitos religiosos encontrados entre o 

povo brasileiro...”.264 

Mas também temos situações narradas pelo autor, de nascimentos 

espontâneos de igrejas e conversões de famílias inteiras pela leitura da Bíblia 

Sagrada sem a intervenção de missionários. Em alguns casos, entre os batistas, o 

missionário praticamente chegava à localidade só para realizar os batismos. Em 

Santos, um missionário norte-americano batista tentou abafar a iniciativa popular de 

organizar uma nova igreja argumentando que não encontrara um líder para dar 

assistência à nova comunidade,265 mas foi derrotado, porque o grupo insistiu no 

projeto e manteve a igreja, que foi crescendo mais e mais. A valorização do leigo e a 

necessidade de muitos pastores trabalharem em outros ofícios para garantirem seu 

sustento contribuíram para que a centralização, a clericalização, não fosse uma 

marca dos batistas nos primórdios do trabalho. Ao contrário, encontramos até 

registros de manifestações antimissionárias no início de algumas obras batistas pelo 

Brasil. 

Apesar de erros cometidos, como tentar transplantar cultura estrangeira e 

reproduzir metodologias que os católicos também já tinham utilizado, é 

impossível não reconhecer o espírito de sacrifício tão presente nesses primeiros 

                                                           
263 REIS PEREIRA, José dos. História dos Batistas no Brasil, p. 172. 
264 LÉONARD, Émile G. O Protestantismo Brasileiro, p. 73. 
265 A Igreja tinha sido organizada em 6 de fevereiro de 1903 e estava agora com 16 membros quando 
o missionário Bagby declarou “dissolvida”. Os membros não acataram a decisão e continuaram com 
as reuniões e demais atividades (LÉONARD, p. 100). 
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enviados no século XIX, pois além de muitas mortes por doença, submeteram-

se a toda sorte de privações.  

Seria injusto esquecer os feitos de tantos deles, que deixaram memoriais do 

amor de Deus na sociedade brasileira, como é o caso de Pérola Ellis Byington,266 

que nas décadas de 30 e 40, trabalhou arduamente pelo desfavorecido e pelas 

crianças, contribuindo para a fundação de várias organizações filantrópicas, entre 

elas a Cruzada  Pró-infância, onde hoje é o Hospital Pérola Byington em São Paulo. 

Nem todos tiveram motivações dúbias ou se calaram diante das injustiças e de 

atrocidades cometidas. Bosch levanta essa discussão deixando este pensamento: “a 

crítica retrospectiva é legítima, mas o juízo retrospectivo não cabe”.267 

Os primeiros missionários em território brasileiro foram produtos dos 

movimentos de avivamento, portanto, a sua pregação seguiu bem as suas raízes, foi 

influenciada pelo estilo de prédica avivalista, por isto a forte marca conversionista 

para conseguir o maior número possível de adesões, embora o  
 

padrão de pregação no protestantismo brasileiro de missão foi sempre tríplice: 
avivalista, polêmico e moralista. O padrão avivalista tinha por objetivo a conversão do 
indivíduo, o polêmico convencê-lo da verdade do protestantismo ante o catolicismo, e 
o moralista mostrar e inculcar os padrões de conduta diferenciadores da nova 
religião.268  
 

E até hoje, o protestantismo brasileiro, falando especificamente dos batistas, 

tem os Estados Unidos como sua referência e matriz teológica. E nesse esquema, a 

missiologia também foi abrangida. O destaque para os batistas é porque nesse 

grupo viria a se organizar uma das maiores agências enviadoras de missionários do 

mundo, a IMB,269 que pertence à Convenção Batista do Sul dos EUA (SBC).270 

Pudemos constatar que, depois de toda caminhada do movimento missionário 

através da História, passando pela Reforma, foi ali que o modelo atual predominante 

recebeu sua formatação final e vem a ser a matriz do paradigma de missão também 

no Brasil. 

                                                           
266 Pérola Byington era de família batista que emigrou com os confederados para Santa Bárbara e 
veio a falecer em 1963 (OLIVEIRA, 2005, p. 351 a 360). 
267 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 375. 
268 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no Brasil, 298. 
269 IMB – Na estrutura batista, eles trabalham num sistema de cooperação entre “Juntas”. A IMB 
(International Mission Board) seria o equivalente no Brasil à JMM – Junta de Missões Mundiais da 
Convenção Batista Brasileira, organizações para envio de missionários. 
270 SBC – Southern Baptist Convention é o maior grupo batista dos EUA. A Convenção do Norte é 
chamada American Baptist Churches, ABCUSA. 
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O puritanismo se instala nos EUA, já com o sonho de construir uma nação 

modelo, e o pietismo viria a realçar o sentimento de povo escolhido e que 

desvaloriza as “coisas temporais”. Posteriormente, os avivamentos, somados à 

necessidade de uma nova postura frente às correntezas das ideias iluministas, 

dariam o retoque peculiar que reforça o dualismo no pensamento protestante norte-

americano. O desprezo pelas “coisas terrenas” e a radical valorização das “coisas 

espirituais” conduziriam o paradigma missionário a uma prática com objetivo 

prioritário de pregar só para alcançar a “salvação da alma”. Dwight L. Moody criou 

um mote que ficou famoso e revela como a visão da igreja na modernidade foi 

moldada: “por que polir o bronze num navio que está afundando? (...), o mundo era 

como um navio afundando, sem futuro. As almas eram as únicas coisas que 

importavam. Então, salve tantas almas quanto puder antes do navio afundar”.271 

Nessa concepção, é perda de tempo qualquer contato ou abordagem 

evangelística com o “outro” que vá além de conduzi-lo a manifestar o desejo de 

adesão ao cristianismo, pois somos salvos para o céu! Não há necessidade 

de criar relacionamentos nem almejar cuidado holístico, o corpo pode sofrer se a alma 

já está salva. Essa cosmovisão distorcida e atrofiada tem contribuído para a 

perpetuação de fundamentalismos no meio evangélico que concentram 

seus objetivos em controlar e uniformizar seus grupos na obediência de credos, 

dogmas e manutenção institucional. Nesta lógica, o que realmente importa são os 

resultados quantitativos. Se a salvação da alma é toda a justificativa para compartilhar 

o amor de Deus, quanto maior o número de adeptos tanto melhor será. Qualquer 

ênfase relacional ou responsabilidade social pode se tornar uma ameaça, pois há o 

perigo de “perder o foco” das “coisas espirituais”. 

Essa missiologia norte-americana, segundo Samuel Escobar, tem uma intenção 

quantificadora, muito preocupada com estatísticas, esquemas, metas, previsões, que 

ele denomina de Missiologia Gerencial. Predomina a avaliação quantitativa e tem uma 

orientação pragmática bem definida. Para conseguir a gerenciabilidade, é preciso 

“reduzir a realidade a uma figura inteligível e então projetar a ação missionária como 

uma resposta a um problema que tem sido descrito em forma quantitativa”.272 Ela é 

conservadora e com forte destaque para resultados que podem ser visualizados num 

                                                           
271 MILLER, Darrow L. Vocação: escreva sua assinatura no Universo, p. 68. 
272 ESCOBAR, Samuel. Missiologia Evangélica: olhando para o futuro na virada do século. In: 
Missiologia Global para o Século XXI: a consulta de Foz do Iguaçú, p. 155. 
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quadro estatístico. Os métodos e a realização de tarefas se tornam mais importantes 

que conviver e inspirar pessoas. 

 

3.5 A crise do paradigma hoje: um exemplo entre os batistas  
Como já descrevemos, em acordo com a tese de David Bosch, todo o 

movimento missionário ocidental dos últimos três séculos emergiu da matriz do 

Iluminismo. A modernidade deixou sua marca da supremacia da razão também no 

modelo dominante de prática missionária. Os ocidentais acreditavam possuir mais 

racionalidade que os outros povos, e por isto eram superiores.  

Constatamos que foi essa concepção de superioridade que fomentou a 

ideologia do Destino Manifesto, melhor incorporada nos Estados Unidos da América. 

Entre os evangélicos, como já observamos, a cosmovisão puritana, o pietismo e os 

movimentos de despertamento espiritual vieram acrescentar mais uma pitada de 

exclusivismo. 

Outra característica do Iluminismo que provocaria estragos no paradigma de 

missão foi a crença na vitória do progresso adaptada e materializada nas doutrinas 

sobre o milênio e solução para os problemas do mundo. Segundo Bosch, a crença 

de que tudo podia ser solucionado “já está na origem do surgimento das agências 

missionárias baseadas no voluntariado no final do século 18”.273 Os cristãos 

ocidentais detinham “a chave” para resolver os males da humanidade! 

Ao longo do século XX, novos desafios globais foram surgindo, mudando o 

cenário e a euforia cedeu lugar a uma crise que se instalava paulatinamente. As 

agências missionárias tradicionais já não conseguiam resolver tão facilmente 

questões anteriormente encaradas com facilidade. Seus métodos já não 

funcionavam mais. Elas precisavam rever suas estratégias. Elas estavam dando 

respostas para um mundo que já não existia. 

Como já citei no início do capítulo, tentando se adequar às constantes 

pressões das ideias iluministas, surgiram entre os protestantes, nos primeiros anos 

do século XX, duas reações antagônicas a partir de diferentes formas de 

interpretação do texto bíblico. Uma delas dava ênfase à razão e teorias modernas de 

interpretação, em detrimento da concepção tradicional da fé e das leituras 

literalistas. Questionava alguns ensinos bíblicos que não podiam ser 
                                                           
273 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 413. 
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“demonstráveis”, enquanto a outra, em outro extremo, declarava que “apenas 

realidades do ‘outro’ mundo eram efetivamente reais e puseram toda a tônica na 

salvação das almas”.274 O primeiro grupo evoluiu para o evangelho social, e o 

segundo para o fundamentalismo.  

Um fator que também influenciou a instalação do pensamento fundamentalista, 

principalmente no sul dos Estados Unidos, foi o término da Guerra de Secessão. Os 

grandes centros acadêmicos ficavam no norte, e geralmente as ideias novas vinham 

daquelas áreas. O sul se fechou em um anti-intelectualismo como forma de resistir 

aos ianques nortistas. 

Entre os batistas, esse grupo conservador, muito preocupado com os 

“fundamentos” do cristianismo, entrincheirou-se nas declarações e outros códigos e 

manuais para a defesa da fé, tentando “proteger” seu rebanho do liberalismo 

teológico. É bem provável que a influência dualista no paradigma missionário tenha 

sido ratificada nesse período. O medo da “contaminação liberal” levou os batistas a 

um radicalismo que veio a definir a teologia da missão, colocando toda a ênfase na 

proclamação verbal do evangelho para a “salvação de almas”, afinal, a vida aqui neste 

planeta não tem nenhum sentido e importância. Nossa missão na terra é “arrebanhar 

almas para o céu”. 

A tendência conservadora e isolacionista dos batistas é fato conhecido.  Como 

já citei, um segmento dessa igreja até os nossos dias não aceita ser identificado 

como protestante argumentando não terem as origens no movimento de Witemberg. 

Sabemos que ainda existem também remanescentes radicais que se declaram 

herdeiros da primeira igreja em Jerusalém e que teriam sobrevivido à Idade Média 

caminhando à margem do “Império do Catolicismo”. Esta linha extremista, também 

era conhecida como landmarkistas, e se consideravam os únicos descendentes do 

tempo de Cristo. A Southern Baptist Convention (SBC), por conta de questões 

referentes ao batismo infantil, já no final do século XIX havia decidido por um 

relacionamento com restrições junto a outros grupos por “não trazerem as marcas 

(landmarkers) da sucessão neotestamentária”.275 Esse dado histórico explica um 

pouco o sentimento de superioridade e autossuficiência presente em algumas 

lideranças batistas. 

                                                           
274 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 413 
275 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no Brasil, p. 298. 
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Com receio das influências do liberalismo que avançava entre alguns grupos 

evangélicos, na década de 1920, a Convenção Batista do Sul dos EUA, a SBC, 

sentiu a necessidade de deixar registradas as suas crenças, adotando sua primeira 

e oficial declaração de fé em 1925. 

Até então, a referência para os batistas do sul era a Confissão de Fé de 

Filadélfia, de 1742, e a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, de 1833, 

embora muitas igrejas membros da SBC continuem baseando-se nesses 

documentos como afirmação de fé. Em 1963, foi aprovada uma revisão na 

declaração de fé dos batistas, que recebe o nome de “The Baptist Faith and 

Message”, em português, “A Fé e a Mensagem Batista”. Entraram alterações com 

posicionamentos mais conservadores que o texto original, por isto os críticos 

atacaram, dizendo que o documento estava impregnado com uma teologia neo-

ortodoxa. 

Já no início do século XX, os batistas se tornaram uma das maiores 

denominações evangélicas dos EUA, estruturados com várias organizações filiadas. 

A Junta de Missões Mundiais da SBC, a International Mission Board (IMB), fundada 

em 1845, atualmente conta com 5.444 missionários em seu quadro de obreiros 

espalhados ao redor do mundo. 

No ano de 2002, eclodiu uma crise que já hibernava havia alguns anos na 

organização. Pressionada pelos conservadores, a SBC fez uma nova versão da 

“Fé e Mensagem Batista” no ano 2000, e dois anos depois, o presidente da IMB, 

Jerry Rankin, comunicava aos missionários da organização ao redor do mundo a 

obrigatoriedade de todos os missionários assinarem um documento que também 

ratificava a nova Confissão de Fé adotada pela SBC. O objetivo era fazer um 

alinhamento visionário e exigia uma resposta com posicionamento a favor ou 

contrário às novas determinações da organização. O medo do fantasma do 

liberalismo teológico voltava a assombrar os segmentos mais conservadores da 

SBC.  

Outro procedimento da liderança da IMB orientava os missionários a redirecionar 

o seu ministério para a plantação de igrejas. Esta agora seria a grande estratégia e 

ênfase da agência, explicitamente revelada na publicação do documento “Movimento 

de Plantação de Igrejas”, no mesmo período e de autoria do coordenador de 

estratégia e mobilização da IMB da SBC, pastor David Garrison. 
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Para os missionários, ficava claro que iniciava um novo ciclo na missão norte-

americana, com uma mudança de estratégia dentro da organização: a partir de agora, a 

grande prioridade do trabalho missionário seria a pregação do evangelho com metas 

específicas de plantar igrejas. O tempo de investimentos em educação teológica e 

possibilidades de projetos sociomissionários com atendimento integral estava chegando 

ao fim.  

A decisão radical, e bem vertical, causou grande polêmica e vários 

missionários que não aceitaram a imposição de assinar o documento, saíram da 

organização missionária da SBC. E, infelizmente, esses novos posicionamentos 

viriam a culminar com a retirada da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos 

(SBC) da Aliança Batista Mundial (BWA), em 2004.276 

A questão de autoridade e formas de interpretação bíblica tem gerado 

controvérsias ao longo dos anos entre os batistas do sul, e o debate sempre volta a 

reacender. 

  A partir de 1960, dentro da SBC começou uma espécie de campanha político-

teológica que lutava pelo controle da ideologia denominacional e dos recursos. Essa 

frente de “proteção à sã doutrina”, uma espécie de tropa de choque 

ultraconservadora, acusava os seminários e agências batistas de estarem infestados 

com ideias liberais e tinha como objetivo principal reorientar a denominação numa 

caminhada de “volta à Palavra de Deus” e também para uma afirmação inequívoca 

sobre a natureza da autoridade bíblica.  

No início dos anos 1970, para assegurar o controle doutrinário da SBC, William 

Powell, na ocasião um funcionário da instituição, desenvolveu uma estratégia um 

pouco tendenciosa, que permitia ao presidente ser eleito por dez anos consecutivos: 

o presidente nomeia as comissões que escolhem administradores das instituições, 

incluindo as escolas teológicas, com um mandato de cinco anos, com direito à 

reeleição. Portanto, ocupando a presidência por dez anos é possível garantir e 

controlar todas as nomeações nas instituições. Assim, não só a linha de sucessão 

presidencial permanece garantida, como também a “manutenção da visão”. 

Em 1979, como resultado dessa articulação, foi eleita uma nova liderança 

predominantemente de conservadores, fazendo que vários pastores, lideranças, 

                                                           
276 JAMES, Robison B.; SHEPHERD, Robert E. The Fundamentalist Takeover in the Southern Baptist 
Convention, p. 15. 
 



109 
 

professores de seminários e chefes de departamentos ministeriais, considerados 

moderados ou liberais em sua visão sobre a inerrância bíblica e também na “sã 

doutrina”, fossem demitidos ou substituídos em seus cargos por outros reconhecidos 

publicamente como conservadores.  

Inicialmente, essa mobilização foi chamada por seus integrantes de 

“Ressurgência Conservadora”, alguns até denominaram-na de “Segunda Reforma”, 

mas aqueles que foram afetados ou excluídos da liderança denominacional 

rotularam os acontecimentos de “Tomada Fundamentalista”.277 Esse movimento 

ficou marcado como a controvérsia mais séria acontecida dentro da denominação 

batista nos Estados Unidos. 

Em 1987, um grupo de igrejas, identificadas pela SBC como liberais, 

desvinculou-se da Convenção Batista e formou a “Aliança dos Batistas” com 130 

congregações com o objetivo de promover o que eles chamam de teologias 

progressistas, inclusividade radical, busca por justiça, ecumenismo, missão e 

parcerias ao redor do mundo. Outro cisma veio acontecer em 1990. Esses novos 

dissidentes organizaram a Sociedade Batista Cooperativa, com uma orientação 

mais moderada, contando em 2010 com 1.900 igrejas afiliadas e com sede em 

Atlanta. 

A exigência do presidente Jerry Rankin, eleito em maio de 1993, de que todos 

os missionários deveriam assinar a nova declaração de fé, desencadeou uma 

sucessão de manifestações exasperadas por parte dos batistas moderados, que 

interpretaram o fato como uma provocação. Um artigo de Mark Wingfield, publicado 

com o título “Missionaries explain why they won’t affirm the 2000 BF&M” no site 

‘mainstreambaptists.org’, comenta os depoimentos de alguns missionários 

insurgentes, explicando por que não assinariam a nova versão da declaração 

denominada “Fé e Mensagem Batista de 2000”. 

A postura mais citada é a do missionário Stan Lee, um dos primeiros 

missionários a ter coragem de trazer a público sua opinião a respeito da recusa em 

assinar o documento, que endossa a posição completa do presidente Jerry Rankin. 

Lee é um missionário veterinário que trabalha em Ruanda desde 1977, atuando nas 

áreas de agricultura e evangelismo, e sua esposa na área de música. Ele se 

                                                           
277 “Tomada Fundamentalista” – o movimento ficou conhecido nos EUA como “Fundamentalist 
Takeover”.  
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compara ao atleta olímpico Eric Liddell, cuja história foi contada no filme 

“Carruagens de Fogo”, em que ele se recusa a correr em uma prova classificatória 

agendada para um domingo.  

Wingfield descreve o argumento de Lee, comentando que ele se acha em 

posição idêntica à de Liddell ao tratar o assunto e responder à liderança da SBC – 

Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista do Sul dos EUA. O missionário 

registra sua indignação ao ser pressionado a assinar uma declaração de fé vinte 

anos depois de ter sido oficialmente nomeado como missionário da SBC – IMB. Ele 

destaca que a Junta teve muitas oportunidades para testar suas crenças pessoais, 

inclusive quando foi aceito no quadro da organização e submetido a questionários e 

entrevistas, por isto, sua atitude diante do impasse foi escrever sua própria confissão 

de fé narrando em 38 páginas as suas principais crenças e enviou para a Junta 

anexando também o documento exigido, mas sem assinar.  

Seu argumento central é que, se alguma mudança considerável tivesse 

acontecido em suas convicções nesse período, ele seria honesto o suficiente para 

dar a conhecer a sua agência enviadora e assumiria posições coerentes. A questão 

principal não está em negar informação sobre o que ensina ou crê, mas questionar o 

direito da IMB de pensar e decidir por ele e ainda ameaçar de demissão os que não 

ratificam um documento que já foi revisado três vezes desde que ele entrou na 

organização. 

A liderança da IMB alega que o grande objetivo do procedimento em requisitar 

aos missionários o endosso da declaração de fé é dissipar “the doubts of those who 

suspect the SBC’s missionary force harbors theological liberals”.278 Inicialmente, 

Rankin assegurou que a imposição de assinar a declaração só seria aplicável aos 

novos missionários, mas com a intensificação das pressões do grupo 

ultraconservador, a ordem se estendeu a todos os missionários.279 Rankin nega 

estar impondo um novo credo e insiste que os missionários são responsáveis pela 

doutrina estabelecida pela entidade que os mantém. Para a Junta Missionária, a 

assinatura seria só uma forma de tranquilizar esse bloco fundamentalista que 

levanta suspeitas sobre a existência de missionários de “linha liberal” dentro da 

                                                           
278 WINGFIELD, Mark. Missionaries Explain why they won’t affirm the 2000 BF&M. 
http://www.mainstreambaptists.org/mob/why_missionaries_refuse.htm. Acesso em 19 de janeiro de 2012, p. 
3. 
279 JAMES, Robison B.; SHEPHERD, Robert E. The Fundamentalist Takeover in the Southern Baptist 
Convention, p. 51. 



111 
 

organização, mas para o grupo insurgente, eles estão fortalecendo e incentivando 

ideias absurdas destes “terroristas espirituais”, afirma Lee. Ele levanta, em seu 

protesto, um ponto muito curioso e que enfraquece os pilares dos “patrões” ao 

defender a fragilidade e vulnerabilidade de um documento que já sofreu várias 

alterações e revisões nos últimos 40 anos. Quem pode garantir que agora é 

definitivo? 

Em diversas regiões do planeta se levantaram vozes de protesto e 

manifestações contra a obrigatoriedade de adesão ao documento. O texto de 

Wingfield cita outra carta aberta escrita por Sarah e Larry Belew, que serviam na 

Ásia, revelando também sentimentos de decepção. O casal afirma que não quer 

participar de lutas de poder  dentro da Convenção Batista do Sul e aponta razões 

para não assinar o polêmico texto, entre elas a clara motivação política utilizando os 

missionários como munição e afirmações culturalmente preconceituosas contidas no 

texto. 

Entre os “rebelados” ou simplesmente missionários que decidiram manifestar-

se publicamente, um dos argumentos apontados para justificar a opção de muitos 

que escolheram assinar o documento é que isto foi uma resignação, pois preferem 

completar seu tempo de trabalho tendo uma garantia de emprego até a 

aposentadoria. Além do mais, eles têm medo de não conseguir outra colocação 

voltando para os Estados Unidos. Outra razão citada é que alguns se submetem e 

permanecem porque conseguiram uma posição com estabilidade social e prestígio e 

não querem arriscar pagar um preço alto em troca de defender seus princípios. O 

texto de Wingfield relata que a Convenção Batista do Texas até criou um fundo para 

apoiar os missionários da IMB que se demitissem ou fossem demitidos por se 

recusar a assinar o documento.  

Há um ponto comum na lógica dos missionários da IMB que se manifestaram 

publicamente: eles argumentam que, se há suspeita dos fundamentalistas de existir 

teologia liberal minando o paradigma missionário da instituição, e este assunto 

atormenta a cúpula da IMB, eles é que devem enfrentar as acusações e tratar de 

defender a organização como um todo e não colocar os missionários na linha de 

tiroteio. O próprio presidente anterior, Keith Parks, que já convivia com essa 

polarização entre os batistas, afirmava que esse debate estava prejudicando o 

esforço missionário na SBC. Já em 1985, ele falou corajosamente que a 
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“controversy in the denomination was damaging Southern Baptist mission efforts”.280 

Seu comentário afirmava que os missionários da organização se tornaram reféns 

desse conflito e essa situação estava interferindo e fragilizando o trabalho 

missionário dos batistas. 

O descontentamento já vem de décadas, no entanto, é possível perceber que 

agora os missionários “devolvem a bola” para Rankin, pois o compromisso foi feito 

entre os dois – a Junta Missionária (IMB) e o missionário. 

Os textos que abordam essa controvérsia fundamentalista entre os batistas 

deixam transparecer que não houve tempo para os missionários absorverem as 

mudanças e tentar compreender os fundamentos da nova visão. Aqueles que 

atuavam em ministérios multifacetados, como escolas, agricultura ou hospitais, 

receberam injeções de desestímulo. As recentes exigências provocavam desgaste 

nas relações e fomentaram mais reações de desconfiança e resistência. 

Avaliando os processos e as repercussões dessa polêmica, é possível concluir 

que o embate provocou desdobramentos com sequelas para os dois lados. Fica 

visível o quanto os esforços para uniformizar o pensamento dos batistas do sul 

provocaram feridas que ainda estão abertas, causando danos irreparáveis e não 

poucos arrependimentos. Os grupos se acusam mutuamente de disputas de poder 

que provocaram uma guerra política que foi culminando com uma crise vocacional e 

relacionamentos quebrados como saldo da controvérsia.  

Esses ventos conservadores que reincidem sobre os batistas do sul trazem no 

pacote não só a assinatura de um credo batista, mas fazem parte de um plano com 

novas medidas adotadas por Rankin, e denominadas como “Novas Direções”. 

Incluem também, conforme citamos, uma determinação de que todos os 

missionários deveriam redirecionar seus trabalhos estabelecendo metas concretas 

para a implantação de igrejas “nos campos de missão”. Este seria, a partir de agora, 

o alvo prioritário da Junta e a estratégia principal que eliminaria outros ministérios e 

novas possibilidades de demonstrar o amor de Deus no contexto das missões.  

A IMB organizou, em Santiago do Chile, de 14 a 17 de fevereiro de 2000, a 

Primeira Consulta sobre a Aceleração da Evangelização no Mundo. Convidaram 

lideranças estratégicas batistas da América Latina e alguns missionários norte-

                                                           
280 JAMES, Robison B.; SHEPHERD, Robert E. The Fundamentalist Takeover in the Southern Baptist 
Convention, p. 49. 
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americanos que atuam no continente. O evento, que contou com a presença do 

presidente da IMB, pastor Jerry Ranking, tinha como propósito apresentar o novo 

modo de operação da IMB com sua ênfase em plantação de igrejas.  

As lideranças locais protestaram pelo “abandono” dos seminários como 

estratégia missionária. Os norte-americanos foram muito questionados a respeito da 

decisão de não mais investir em educação teológica por conta dessa “nova 

estratégia”. Nos documentos examinados, o que me chamou a atenção foi a 

uniformidade nas novas determinações, que estabelecem a ênfase em pregação, 

plantação de igreja e treinamentos rápidos de lideranças autóctones. Há uma 

preocupação com crescimento numérico e parece que a educação continuada 

poderia “atrapalhar os planos”, como podemos ler neste trecho de um dos 

documentos: “uma educação mais elevada poderá beneficiar os líderes, a uma certa 

altura, mas poderá retardar o Movimento de Plantação de Igrejas em suas fases 

iniciais”.281 O texto deixa claro que o que realmente interessa são os planos da IMB 

e não o que efetivamente os nacionais pensam ou precisam. Em outro trecho da 

publicação, argumentando sobre as desvantagens de alguns líderes saírem da 

comunidade para estudar, a IMB não recomenda porque se eles “tiverem de deixar 

suas igrejas por longos períodos para o treinamento teológico, o ímpeto do 

movimento será diminuído”.282 

Há uma recomendação para o ensino a distância, mas parece que completar a 

graduação e ter boa formação teológica ficaria só para norte-americano. Para os 

emergentes, basta treinamentos para expandir o evangelho e implantar igrejas, que 

pode gerar dependência por mais tempo. No encontro do Chile, as lideranças foram 

comunicadas sobre as novas estratégias. Não foi aberto o diálogo para entender os 

contextos, mas a IMB decidiu o que era melhor para eles. 

A conclusão até aqui é que o paradigma civilizacionista pensava que resolveria 

os problemas da humanidade, mas o mundo mudou e uma das respostas do 

protestantismo para as correntezas que já não conseguia controlar foi o 

fundamentalismo. O medo do novo levou os batistas também a se fecharem nos 

dogmas e confissões de fé, tanto em 1925 como na tomada fundamentalista em 

1979, como também no posicionamento radical com os missionários no ano 2000. A 
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partir de 2002, a ortodoxia confessional simplificou tudo, reduzindo os contatos com 

o “outro” a simples despejar de conteúdos para a salvação da alma. A tendência 

conversionista destronou de vez o paradigma civilizacionista. O endurecimento 

conservador da SBC viria a chancelar uma missiologia que prioriza o cumprimento 

de programas e tarefas para atender aos objetivos da organização missionária. Não 

há dialogicidade nem relacionamentos de afeto, pois isto pressupõe igualdade para 

sentarem na mesma mesa e decidir o que é melhor para todos. A obsessão por 

resultados quantitativos encobre o “outro”, reforçando a negação da sua identidade. 

É imprescindível rever constantemente as reais motivações para esses 

encontros com o “outro”, evitando assim o perigo da corrida para o cumprimento do 

dever e de agendas e a fixação com resultados estatísticos. Se não for o amor 

genuíno, o “outro” pode se tornar somente um combustível para o alcance dos 

objetivos das organizações e dos missionários. O Ocidente, incluindo o Brasil, que 

continua a reproduzir a mesma lógica, precisa parar para refletir e entender que o 

número de cristãos no mundo em desenvolvimento aumenta muito mais do que nos 

países do norte. Este cristianismo emergente vai requerer, cada vez mais, “o status 

de corrente dominante, por mais que a Velha Ordem Mundial se agarre 

desesperadamente a sua hegemonia no controle das informações e da opinião 

pública”.283 

É preciso resistir à tentação da avaliação quantitativa, que pode desviar o foco 

da verdadeira motivação, que deveria ser qualitativa, pois o fundamental não é o 

quanto fazemos, mas como fazemos. Precisamos estar com eles numa relação 

dialogal e trabalhar com eles e não mais para eles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283 JENKINS, Philip. A Próxima Cristandade: a chegada do cristianismo global, p. 150. 
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Capítulo 4 
REENCONTRANDO O CAMINHO  

DA PRÁTICA DIALÓGICA:  
por uma missiologia descolonial 

 

A modernidade suscitou expectativas, e principalmente no século XIX, 

embalados com as ideias iluministas, os europeus acreditavam que a Europa 

representava o fim absoluto da História. A superioridade da cultura ocidental 

prevaleceria e “todas as nações se encaminhavam para uma única cultura mundial e 

que essa cultura seria, essencialmente ocidental”.284 A “civilização” do Ocidente 

invadiu culturas, engoliu saberes, utilizando também, como diz Lévi-Strauss, os 

“seus missionários em todo o mundo; interveio, direta ou indiretamente, na vida das 

populações de cor; revolucionou de alto a baixo o modo tradicional de existência 

destas, quer impondo o seu, quer instaurando condições que engendrariam o 

desmoronar dos quadros existentes...”.285 

Essa arrogância da “razão indolente” tem sido um dos assuntos mais debatidos 

por Boaventura de Sousa Santos, que a caracteriza como “preguiçosa, que se 

considera única, exclusiva e que não se exercita o suficiente para poder ver a 

riqueza inesgotável do mundo”.286 Ele faz algumas considerações, nos instigando a 

trabalhar por uma nova lógica e escapar desta racionalidade ocidental, ou seja, não 

precisamos de um novo conhecimento, mas de um novo modo de produção de 

conhecimento. Precisamos rever nossa concepção do “outro” e reconhecê-lo como 

sujeito – sair da lógica colonialista; trabalhar pela construção de um conhecimento 

m u l t i c u l t u ra l  qu e  n e u t ra l i ze  o  c o n t a t o  h e ge m ôn i c o  s i l e n c i a d o r  e  

monocultural.287 As promessas da modernidade, por não terem sido cumpridas, 

transformaram-se em problemas para os quais parece não haver solução.  

Com a crise das grandes ideologias do século XX, entre elas o marxismo, o 

capitalismo e o fascismo, frutos do cientificismo iluminista, os sonhos do Ocidente 

foram frustrando-se cada vez mais e, especialmente durante a década de 1960 e 

                                                           
284 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 355. 
285 LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História, p. 43. 
286 SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a Teoria Crítica e reinventar a emancipação social, p. 
25. 
287 Ver A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência (SOUSA SANTOS, cap. 1). 
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início da década de 1970, ficava nítido que a cosmovisão iluminista já não dava 

conta de interpretar o mundo e que a hegemonia do pensamento ocidental estava 

em declínio. David Bosch sugere uma busca por um “posicionamento cristão 

autocrítico pós-iluminista” como único meio de neutralizar as ideologias e dar novos 

direcionamentos ao projeto de missão na crise em que se encontra.288 

Pudemos constatar que, no decorrer dos séculos, diferentes fatores foram 

determinantes para dar a configuração atual do paradigma de missão, mas a 

participação norte-americana na caminhada histórica dele foi decisiva para a 

formatação como hoje conhecemos. 

Além de rever o ideal bíblico sobre as abordagens para compartilhar a fé, 

convém que estejamos atentos aos teóricos dos estudos pós-coloniais que nos 

oferecem outras possibilidades para uma atuação mais reflexiva: como atuar numa 

nova lógica descolonizada que venha contrapor ao continuísmo de um modelo que 

dá claros sinais de esgotamento?  

 

4.1 Escapando da lógica colonialista 
Como já afirmamos no capítulo um, as missões modernas originaram-se dentro 

do contexto do colonialismo ocidental a partir do século XVI. Concordando com 

Bosch, a “ideia colonial” é muito antiga e anterior à era cristã, “mas essa ideia em 

sua acepção moderna está intimamente vinculada à expansão global das nações 

cristãs do Ocidente”.289 O autor defende que as missões tornaram-se sustentáculo e 

d e f e s a  d o  i m p e r i a l i s m o  o c i d e n t a l , 290  e  a  c u m p l i c i d a d e  n ã o  s e 

limita a um período histórico específico, mas “é parte integrante do projeto muito 

mais amplo e complexo do avanço da civilização tecnológica ocidental”.291 

A parceria entre os projetos imperialistas e a missão foi estreita, não escapando 

também os protestantes. É triste a constatação de que o avanço das missões 

protestantes está intrinsecamente ligado ao expansionismo das potências 

protestantes. As “missões” tornaram-se o braço espiritual do imperialismo. 

A prática missionária em sua abordagem continua a reproduzir a lógica 

colonialista eurocêntrica de dominação, que reforça a negação da identidade do 

“outro” e o reduz a objeto. Considerando algumas exceções isoladas, o paradigma 
                                                           
288  BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 433. 
289  Ibid., p. 366. 
290 Ibid., p. 377. 
291  Ibid., p. 378. 
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missiológico que predomina nesses encontros com o “outro” tem motivações 

unilaterais, pois o que mais importa são os objetivos do lado daquele que envia o 

missionário. Não existe uma relação dialógica em que todos os lados sentam à 

mesma mesa para conversar e decidir o que é melhor para todos. 

Encontramos no projeto ibérico, apresentado no capítulo dois, uma cosmovisão 

que foi sedimentada no decorrer dos séculos e assumiu uma forma peculiar com os 

movimentos de expansão colonialista no século XVI. O projeto sustentava-se 

impondo uma “religião superior”. O fenômeno dos “descobrimentos”, por sua vez, 

veio imprimir na prática missionária uma marca que cristalizaria a ideia de raça 

superior, pois a constatação de que existiam “outros” povos reforçou a vantagem da 

comparação. As diferenças, no contexto colonial, foram interpretadas como 

inferioridade.  

Outro caminho é aberto com a Reforma, e esta nova face do movimento 

missionário acompanha a colonização da América do Norte. Os rumos são diferentes, 

mas a lógica permanece a mesma, de conquistar e dominar. Com o projeto norte-

americano, o modelo veio a receber uma formatação que se tornou a matriz do 

paradigma missiológico protestante brasileiro. Agora no século XIX, o que justificava o 

projeto era também “uma capacidade superior de conhecer e transformar o mundo”.292 

E nós herdamos esse sentimento de superioridade, que ali foi retocado, com relação 

aos não cristãos ou confissões diferentes das nossas.  

Segundo esse paradigma missiológico, em seus encontros com o “outro”, o 

diferente com suas diferenças, a abordagem já parte do pressuposto que são 

superiores. Enquanto o projeto ibérico era predatório, o projeto norte-americano foi 

silenciador. Esta relação silenciadora, fruto da obsessão do “visitante” de cumprir 

“seus” objetivos, emudece e promove a invisibilidade do “outro”. Esta produção da 

alteridade no contexto colonial foi consolidando as relações de inferioridade e 

subalternidade. O sentimento de superioridade do “estrangeiro” é tão grande que 

sufoca e encobre o “outro”. A motivação do primeiro era “expandir e dominar” e o 

segundo “reproduzir uma cultura modelo”. Evangelizar era compartilhar os benefícios 

da civilização ocidental. Um dos critérios para avaliar o nível de evangelização chegou 

a ser o grau de adesão à cultura anglo-saxônica. 

                                                           
292 SANTOS, Boaventura de Sousa. Semear Outras Soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 
conhecimentos rivais, p. 22. 
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O mundo do “outro”, muito diferente da cultura ocidental, foi interpretado como 

demoníaco, por isto deveria ser totalmente eliminado e começar tudo de novo por 

meio da cristianização e transplantação de costumes europeus e norte-americanos 

para os selvagens. O universo do indígena era negativo, era errado, era satânico o 

que se tornou uma justificativa para em nome de Deus destruir milhares de 

populações indígenas na América. Não foi considerada a cultura nem respeitada a 

dignidade e alteridade do “outro”. Para o domínio e controle, “a produção do 

Ocidente como forma de conhecimento hegemônico exigiu a criação de um “outro”, 

constituído como um ser intrinsecamente desqualificado”.293 

Mas não precisamos ir até o século XVI para conferir esse tipo de situação. E 

até hoje ainda encontramos estranhamentos com relação à diversidade cultural. Um 

exemplo que me chocou muito foi no período da Copa do Mundo na África do Sul, 

em 2010. Um jornalista de uma emissora brasileira, durante um programa esportivo, 

fez um comentário ao vivo sobre o “barulho irritante” das cornetas (vuvuzelas) nos 

estádios sul-africanos, afirmando que “ainda bem que as Olimpíadas vão acontecer 

em Londres, um lugar mais civilizado!” 

Esse modo de pensar foi relembrado por Dussel, ao comentar o método da 

tabula rasa, que afirmava que as culturas locais encontradas pelos europeus no 

novo continente nada tinham a contribuir no processo de evangelização, e 

por esta razão era preciso partir da estaca zero. Essa ideia de superioridade 

europeia sobre as outras culturas do mundo é o que o autor chama de “mito” da 

Modernidade, teoria amplamente defendida por João Ginés de Sepúlveda, no 

debate com Bartolomeu de Las Casas, em 1550. Esse paladino dos direitos do 

autóctone, já naquela época, pregava a ruptura entre colonização e evangelização. 

Ele foi o autor do primeiro texto, De Unico Vocationis Modo, em 1537, a incluir a 

cultura local como participante ativa na evangelização, deixando de ser 

simplesmente um objeto de doutrinação e caridade. Para Bartolomeu de Las Casas, 

deve-se procurar “modernizar” o índio sem destruir sua alteridade.294  

Mesmo sendo bem-intencionado, o missionário pode ter um tipo de prática que 

desconsidera o mundo do “outro” com sua história, contexto, seus saberes e suas 

ivências, fruto de uma concepção colonialista, que Paulo Freire chama de 
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“bancária”.295 Ele simplesmente se preocupa em despejar conteúdos e transferir 

princípios para o “outro”, que só recebe passivamente. É possível até conseguir 

alguns retornos positivos para as suas mensagens, mas tocar de fato o coração das 

pessoas será outro caminho. 

Hoornaert faz uma referência ao projeto de evangelização como sendo também 

uma ação pedagógica. Ele apresenta dois modelos empregados na prática 

missionária no início da colonização do Brasil, sendo que as “Santas Missões” eram 

um deles, e que consistiam em visitas esporádicas de missionários à determinada 

comunidade, e o outro modelo, adotado pelos jesuítas, ele caracteriza como uma 

“pedagogia da convivência”, pois era a opção de viver com a comunidade indígena 

nos aldeamentos. Considerando que nos contatos interculturais sempre existe o 

perigo de imposição de  valores da cultura dominante ou interpretações 

descontextualizadas, a primeira estratégia condiciona o olhar e não possibilita um 

real envolvimento e amizade com as populações. O missionário será sempre uma 

“visita” naquela comunidade. Enquanto que no segundo método, há uma interação 

maior e ocorre uma aculturação.296 Neste sentido, o projeto evangelizador pode ser 

pedagógico, ou seja, “quer levar o homem a superar seus pontos de vista a partir de 

uma ‘totalidade’, a totalidade do ‘mesmo’, e a encontrar-se com a totalidade do 

“outro” para dai constituir uma nova humanidade, baseada na descoberta de Deus 

no “outro” e, por conseguinte, num valor novo: o valor do “outro” como “outro’”.297 
Entretanto, neste formato também existe o perigo da relação ser colonialista e o 

dominante não reconhecer a alteridade e negar a identidade do “outro”. Viver junto 

pode não ser suficiente, se o contato for predominantemente vertical. Pode até 

acontecer uma descaracterização da cultura dominada. 

Cremos que toda cultura tem algo a contribuir. É possível encontrar formas de 

abrir o diálogo entre culturas, considerando que todos podem participar como iguais 

quando se ouvem uns aos outros e se reconhece a alteridade de cada um. 

                                                           
295 Paulo Freire se refere à educação bancária como sendo uma metodologia em que o aluno é 
simplesmente um recipiente onde os conteúdos são despejados. A postura é apassivada, basta 
memorizar ou repetir. Não existe relação de dialogicidade. Portanto, “se torna um ato de depositar, 
em que os educandos são os depositários e o educador o depositante” (FREIRE, 2007, p. 66). Penso 
que aqui podemos ler “educando” como o “outro”, como o “objeto da prática missionária”. O 
missionário é o que “sabe tudo” e ignora o que as pessoas do local já sabem e fazem. 
296 Aculturação – “É a fusão de duas culturas diferentes que, entrando em contato contínuo, originam 
mudanças nos padrões da cultura de ambos os grupos” (MARCONI, Marina; PRESOTTO, Zélia M. 
Antropologia: Uma Introdução, p. 65). 
297 HOONAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo, p. 125. 
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Porém, a relação silenciadora está presente não só no paradigma 

civilizacionista e no anterior, mas no ainda reinante modelo conversionista. A Revista 

Theologies and Cultures, uma publicação da “Chang Jung Christian University”, 

disponibilizou uma série de artigos que foram resultado de uma conferência 

organizada para celebrar os 100 anos de Edimburgo.  

Analisando todas as palestras, imediatamente nos identificamos com as 

contestações e os descompassos entre os teólogos asiáticos e a missiologia do 

Norte. O professor Choan-seng Song chega a questionar a “mundialidade” de 

Edimburgo que, além de ter uma base idealizadora ocidental, contou com 1.200 

participantes, sendo que 1.183 vinham da Europa e América do Norte. Ele relembra 

o discurso do bispo Azariah, da Índia, naquela ocasião, que foi um apelo às missões 

ocidentais para dar mais atenção aos relacionamentos e menos ênfase ao 

cumprimento de programas. Também reitera suas palavras de gratidão pelas 

missões sacrificiais do passado, mas afirma que os representantes ocidentais no 

evento não ouviram o clamor do líder indiano e “falharam ao não notar a esperança 

de amizade na declaração do bispo”.298 

Igualmente em nossos dias, assim como o povo da Índia queria ser amado 

pelos missionários, as pessoas com as quais interagimos não só em nossos 

empreendimentos missionários, mas em nossa vida diária em geral, onde quer que 

estejamos, querem também, antes de tudo, sentir o nosso amor. 

A monoculturalidade que silencia também é uma realidade nas relações Norte 

e Sul, e não somente na abordagem missionária com pessoas de fora do 

cristianismo. A ausência de dialogicidade é visível também em outro exemplo mais 

recente no Movimento Lausanne. O grupo organizador do terceiro encontro, 

realizado na África do Sul, na cidade do Cabo, em 2010, predominantemente, era de 

lideranças do Norte. Nomes africanos, asiáticos e latinos constaram da elaboração e 

realização, mas a conceituação teológica, condução das estratégias e definição de 

rumos para os 198 países representados, num total de quatro mil participantes, foi 

feita exclusivamente por norte-americanos e europeus.  

Fazendo uma avaliação do Congresso, René Padilha em seu artigo “O Futuro do 

Movimento de Lausannne” lamenta que, embora seja verdadeira a frase que já se tornou  
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tão popular que “o centro de gravidade do cristianismo se deslocou do Norte e do 

Ocidente para o Sul e o Oriente”, entretanto “o centro da liderança organizacional, do 

controle financeiro e das tomadas de decisão tende a permanecer no Norte e no 

Ocidente”.299 

Em mais um evento global, ficou muito claro que o Norte ainda tem a certeza 

que eles devem decidir para onde e como a igreja global precisa caminhar. E, 

especialmente os Estados Unidos da América, continuam se achando responsáveis 

pelos outros países e com a incumbência de liderar as nações para a evangelização 

do mundo. Das “aparições” do Sul que aconteceram em Lausanne III, a América 

Latina foi a que teve a participação mais irrisória e sofrível. 

 O slogan proclamado euforicamente que esta foi “a maior assembleia 

evangélica mundial” já organizada é uma verdade, mas isto não significa que 

houve unanimidade ou pelo menos concordância na maioria. Os trabalhos 

expostos não representaram as opiniões de muitos dos segmentos presentes e 

mesmo outros ausentes no evento. Estávamos ali sentados para ouvir exposições 

teológicas, conceituações e estratégias que uma minoria elaborou e definiu que 

seria o melhor para todo o povo de Deus do planeta. 

O auditório era composto por representantes de centenas de organizações 

missionárias ao redor do mundo, inclusive a  Junta de Missões Mundiais da CBB, 

que me possibilitou participar do evento. Mas a constatação, do que já conhecia por 

intermédio de textos, e agora confirmava ao vivo, foi perceber como as 

denominações evangélicas têm suas peculiaridades, diferentes interpretações, mas 

no paradigma de missão, todos agem quase que uniformemente. As abordagens 

são semelhantes – cópias autênticas da matriz sulista conservadora da América do 

Norte. 

Como já comentamos, para Boaventura de Sousa Santos, a hegemonia é uma 

tentativa de criar consenso baseando-se na ideia de que o que ela produz é bom para 

todos. O autor descreve essa persistência em exportar os valores civilizacionais para 

o Sul e fala que “na perspectiva hegemônica, este conceito visa a obrigar o ‘resto do 

mundo’ a conformar-se às regras econômicas, socioculturais e políticas impostas pelo 

                                                           
299 PADILHA, René. O Futuro do Movimento de Lausanne, p. 3. 
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Ocidente”.300 Este pensamento está bem entrelaçado com a ideia de colonialidade,301 

que sempre quer decidir o que é melhor para o “outro”. O Norte ainda raciocina dentro 

dessa lógica de subalternidade, em que os civilizados superiores precisam educar e 

se sentem responsáveis pelos selvagens. Além do mais, limitar e restringir as 

oportunidades para os emergentes e periféricos se expressarem perpetua a posição 

de domínio. E foi essa visão que ajudou alavancar a crença do Destino Manifesto que, 

por sua vez, contribuiu para selar nos evangélicos esse sentimento de superioridade e 

messianismo.  

Decidir o que é bom para os “outros” tem a ver com as nossas reais 

motivações. Na expansão colonial, a motivação para as conquistas era lucros, status 

ou aventura, e o “outro” era só um combustível, um meio para o alcance dos seus 

objetivos. Hoje também, encontramos missionários que em seus contatos 

evangelísticos podem negar a identidade do “outro” quando primeiramente olham 

para as pessoas como um indicador das suas estatísticas. Não conseguem ouvi-lo, 

e pensam mais em cumprir as metas estabelecidas. Nesses relacionamentos, 

decidem o que é melhor para as pessoas e impõem sua vontade.  

Em 2012, um missionário brasileiro, amigo meu, hospedou em sua casa umas 

visitas vindas de um país africano. Os dias foram gastos em consultas médicas, 

pregações e conversas em casa. Posteriormente, os visitantes me segredaram que 

queriam muito conhecer algum ponto turístico do Rio de Janeiro, mas quando 

faltavam dois dias para o retorno à África, a família do missionário decidiu que queria 

apresentá-los para uns parentes que viviam numa localidade bem longe do Rio.  

“Mostrar” os visitantes exóticos era mais importante do que perguntar a eles o 

que gostariam de fazer. A apresentação simbolizava um “troféu” de pessoa importante 

que tem visitas de outro continente. Eles não tiveram opção, mas precisavam cumprir 

o programa que os hospedeiros escolheram. Os africanos acabaram por deixar a 

“cidade maravilhosa” sem realizar o seu sonho tão simples, mas a vontade do 

ocidental foi satisfeita. Esta história aparentemente simples esconde uma verdade. A 

motivação para a missão, muitas vezes, somos nós mesmos: nossos relatórios, 

nossos projetos pessoais, nossa imagem e outros. É muito triste constatar que esta é 

                                                           
300 SANTOS, Boaventura de Sousa. Semear Outras Soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 
conhecimentos rivais, p. 94. 
301 Colonialidade – “refere-se à lógica estrutural da dominação colonial”, enquanto que o colonialismo 
se refere a um período histórico (MIGNOLO, 2005, p. 7). 
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a mesma realidade de muitos “campos missionários” e não somente um fato isolado 

ocorrido em um grande centro urbano. 

Tirar do “outro” o seu direito de escolher e decidir o que é melhor para ele é o 

que Boaventura de Sousa Santos define como colonialismo, ou seja, quando “todas 

as trocas, todos os intercâmbios, as relações, em que uma parte mais fraca é 

expropriada de sua humanidade”.302 É o reforço da negação da sua identidade e o 

estabelecimento de sua invisibilidade. O “outro” passa a ser um combustível para 

que o ocidental superior alcance seus objetivos e metas. 

Analisando os discursos apresentados nos relatos dos viajantes ao “Novo 

Mundo” no século XVI, Laplantine comenta as diferentes construções que vão desde 

a repulsa até o fascínio pelo exótico. Essa alteridade fantasmática, segundo ele, não 

tem muita relação com a realidade, pois  
 

o “outro” – o índio, o taitiano, mais recentemente o basco ou o bretão – é 
simplesmente utilizado como suporte de um imaginário cujo lugar de referência 
nunca é a América, Taiti, o País Basco e a Bretanha. São objetos-pretextos que 
podem ser mobilizados tanto com vistas à exploração econômica, quanto ao 
militarismo político, à conversão religiosa ou à emoção estética. Mas, em todos os 
casos, o “outro” não é considerado para si mesmo. Mal se olha para ele. Olha-se a 
si mesmo nele.303 

 

Em minha experiência missionária de 28 anos, conheci excelentes missionários 

que atuam em ministérios altamente relevantes e inspiradores para todos que 

convivem com eles naquelas regiões. Entretanto, tenho que admitir que Laplantine 

levanta um assunto polêmico, mas que contém verdades. Muitas vezes, motivados 

pela obsessão de cumprir programas, certos missionários não pensam na população 

com a qual eles vão conviver/trabalhar. Praticamente essas pessoas só representam 

estatísticas para esses “enviados”. Eles estão “lá daquele lado” vivendo em função 

das demandas “daqui deste lado”. Já vi também pessoas utilizarem diferentes 

pretextos para viagens longínquas e conhecer lugares curiosos e exóticos. O “amor 

pelo povo” e o “desejo de pregar” para buscar mais conversões passam rapidamente 

quando a curiosidade é satisfeita e as dificuldades de adaptação cultural começam.  

                                                           
302 SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a Teoria Crítica e Reinventar a Emancipação Social, p. 
59. 
303 LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia, p. 52. 
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Cada vez mais o Norte está sendo confrontado a rever suas motivações e, 

obviamente, a lição fica para todos nós. Alguns autores de países do Sul304 

reivindicam cada vez mais a mensagem contida na primeira carta do apóstolo Paulo 

aos Coríntios, que diz que  
 

ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei 
como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom 
de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé 
capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos 
pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não 
tiver amor, nada disso me valerá.305 

 

Somos gratos aos missionários que, muitas vezes, renunciaram a seus sonhos 

pessoais, deixando suas terras para ser inspiração para os nossos projetos de vida, 

e muitos ainda são, mas o eventual sacrifício sem um genuíno amor pelas pessoas 

com as quais convivemos pode ser inútil. A mentalidade de heroísmo na ação 

missionária é produto de um modelo colonial de missão, firmado na autorrenúncia e 

não é suficiente porque “não é motivado por amor para com os povos, mas por seus 

princípios, a fim de alcançarem resultados rápidos ao estabelecer a cristandade no 

mundo ‘pagão’”.306 Motivos equivocados promovem uma antimissão. Nesse texto 

citado, o autor nos aponta um caminho muito simples na direção do amor que pode 

nos levar a um compromisso altruísta de identificação com o “outro”. O motivo da 

missão deve ser a glória de Deus e o seu amor que pode mover a nossa vida na 

direção do “outro”. O amor que o levou a doar-se pela humanidade deixando o 

exemplo para os seus seguidores: “assim como o Pai me enviou, eu os envio”.307 

Precisamos trazer o tema da colonialidade para as reflexões missiológicas. Os 

poucos fóruns de discussão existentes ou publicações sempre se restringem a falar 

do papel da igreja ou giram em torno de descompassos entre paradigmas e formas 

de interpretação, mas é muito raro encontrar propostas que mostram a importância 

do reconhecimento da alteridade. É pertinente incluir uma discussão que valorize 

tipos de abordagens e respeito com a cosmovisão do “outro” que recebe a 

mensagem do evangelho. Até mesmo alguns textos ou encontros de movimentos 

                                                           
304 Sul – para Boaventura de Sousa Santos, este “Sul” se refere a uma categoria sociológica e não 
necessariamente posição geográfica (SOUSA SANTOS, 2005, p. 23). 
305 Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional, 1Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. 
306 PO HO, Huang. Doing Mission from the Underside – Mission Beyond Edinburgh 1910: towards a 
critical Asian perspective. In: Theologies and Cultures, vol. 5, n. 22, dez. 2008, p. 37. 
307 Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. 
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com uma compreensão holística não escaparam dessa tendência de lucubrar nas 

teologias, mas não incluíram em seu debate a colonialidade e reconhecimento da 

alteridade. 

Esses grupos não se alinham com o paradigma imperial dominante e entendem 

a missão como um empreendimento que vai muito além da concepção reducionista 

evangélica de “pregar para povoar o céu”, mas mesmo assim é possível identificar 

entre eles alguns segmentos que têm caído na mesma armadilha do paradigma 

missionário ocidental que predomina: o contato com o “outro” parte do pressuposto 

de superioridade do enviado que está em missão e que se desloca do seu meio para 

ajudar o pobre ou o diferente com soluções preparadas pelo seu grupo, e assim eles 

decidem o que é melhor para ele. O quadro a seguir é uma tentativa de contrastar as 

duas formas de pensamento com suas variantes: a prática missionária no 

pensamento colonialista e a prática missionária no pensamento descolonial. 
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Colonialidade e Dialogicidade na Prática Missionária 
 (Analzira Nascimento) 

 

PENSAMENTO COLONIALISTA  

Cumprir Metas 

PENSAMENTO DESCOLONIAL 

Dialogicidade 

Cristandade Cristianismo Bíblico 

Missiologia é uma ‘pasta’ da Eclesiologia Missiologia a partir da Missio Dei 

(Trindade) 

Missão: Civilizatória e Conversionista 
Alcançar os pagãos 

Visita ao ‘mundo deles’  

Educar os selvagens  

Missão: Dialógica/relacional 
Trabalhar com mulheres e homens 

Viver com eles (interação) 

Amar e cultivar relacionamentos 

Igreja dominadora/centralizadora 

Meta: cumprir programas 

Busca adesões  

Relacionamento Vertical 

Igreja da Fronteira 

Vidas que impactam pelo amor 

Conquista o direito de ser ouvida 

Diálogo e comunhão entre iguais 

EtnocentrismoEpistemicídio Cultura de Fronteira  

Coexistência 

Invasão da “residência” 

Intolerância  

Marginalização/exclusão/isolamento  

Respeito na diversidade 

Sensibilidade e Diálogo 

Incluir / acolher / abrigar/ repartir 

Visão Colonialista – projetos para “ajudar 

pobre” 

Fazer por eles... 

Decide o que é melhor pro outro 

Trabalho em Parceria – projetos de 

construção coletiva 

Fazer junto com eles  

Decidem juntos o melhor para todos 
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4.2 Vendo o mundo na perspectiva do “outro” 
A visão a partir do “outro”, ou pensar o mundo na perspectiva do “outro”, é sem 

dúvida o grande diferencial da proposta de abordagem de uma missão descolonial 

como presença cristã no mundo. É uma prática relacional que almeja 

incansavelmente vivenciar o que Jesus disse: “ame o seu próximo como a si 

mesmo” e também “assim, em tudo, façam aos “outros” o que vocês querem que 

eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas”.308 Assim, a vivência com o “outro” 

não é só para viabilizar meus projetos, ou legitimar meus objetivos, mas também 

uma caminhada pessoal numa relação dialógica construída na igualdade, respeito 

mútuo e firmados no amor de Deus. 

A hegemonia, além de escolher o que é bom para os “outros”, faz as decisões 

baseada em suas metas para o cumprimento dos seus programas. Como vimos no 

capítulo três, a Junta de Missões Americanas (IMB) da SBC, maior agência 

denominacional enviadora de missionários do mundo e matriz do paradigma 

missiológico protestante brasileiro, especialmente dos batistas, definiu suas 

estratégias de atuação para os mais de cem países onde atua e também alterou a 

agenda de trabalho dos missionários sem considerar a opinião de lideranças 

nacionais e seus parceiros de missão, que alertaram sobre a necessidade de 

adequação das metodologias. Esta decisão vertical, fruto de um sentimento de 

“superioridade” que anestesia e impossibilita escutar o “outro”, impõe suas fórmulas 

e sabota o diálogo.  

Na obra de Paulo Freire, escutar é uma virtude muito valorizada. Para ele, 

quem não escuta não consegue dialogar com o “outro”, restringindo a relação a um 

monólogo silenciador. Só escutando aprendemos a falar com o “outro”. Escutar 

significa “disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura 

à fala do “outro”, ao gesto do “outro”, às diferenças do “outro”.309 Para isto, é preciso 

uma atitude crítica e de reflexão permanente, incluindo autovaliação constante. 

Aproveitando esta ideia de Freire para o contexto da atuação missionária, tenho que 

admitir que durante alguns anos também reproduzi esta prática hegemônica em 

Angola e hoje vejo que muitos missionários continuam ainda “fazendo 

comunicados”, mas não se comunicando com o povo que estão trabalhando. 

                                                           
308 Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39 e 
capítulo 7, versículo 12. 
309 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, p. 135. 
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As prioridades da IMB estão firmadas em três pilares principais: pregação oral 

do evangelho, plantação de igreja e cursos rápidos para treinamento de liderança. 

Geralmente, os “pacotes” saem prontos dos Estados Unidos. São estratégias para 

alcançar resultados em curto prazo, entretanto, eles romperam com vários 

compromissos que envolviam projetos de desenvolvimento humano e social a médio 

e longo prazo, pois, afinal de contas, a alma é o objeto privilegiado de salvação e o 

corpo pode sofrer. As reais necessidades desses países e o que eles de fato 

gostariam que os seus “parceiros” norte-americanos fizessem tornaram-se 

secundários, pois no pensamento ocidental eles são incapazes de sozinhos fazer 

boas escolhas. Os missionários também reconhecem que uma boa formação 

poderia trazer melhores benefícios para os líderes das igrejas locais, mas o tempo 

gasto nesse preparo pode “atrapalhar o programa” missionário preestabelecido. 

Afinal, é preciso cumprir as metas estabelecidas pela matriz. 

Essa lógica não é mais sustentável, e está bem saturada. O expansionismo já 

não se impõe como antes, mas ao contrário, só ajudou a recrudescer o xenofobismo 

em diferentes regiões do planeta. E essas hostilidades têm sido impedimento para a 

entrada do cristianismo entre alguns povos. Mesmo as organizações não 

governamentais também perceberam que para a implantação dos programas que 

eles consideram essenciais precisam auscultar opiniões locais. E, em se falando de 

empreendimentos missionários, mais rigor deveria existir na implementação de 

parcerias interculturais, estimulando o “respeito pelo contexto vivencial e a 

sensibilidade pelas demandas e saberes locais como ponto de partida para qualquer 

projeto missionário”.310 

Essas relações de poder e dominação, que já comentamos no capítulo dois e 

três, formatadas para legitimar as conquistas a partir do século XVI, posicionaram o 

“outro”, o não europeu, como um ser inferior. Foi o estabelecimento da alteridade, e 

hoje, desconstruir este mito da modernidade de que tudo o que não é ocidental é 

inferior ainda pode levar gerações. Para Anibal Quijano, essas novas relações 

sociais produziram novas identidades raciais-coloniais negativas na América e uma 

das implicações foi que “os povos foram desapossados de suas próprias e 

                                                           
310 WIRTH, Lauri Emilio. O Universalismo Missionário dos Cristãos e o Colonialismo: uma visão a 
partir da história do cristianismo. In: Missão e Educação Teológica, p. 58. 
 



129 
 

singulares identidades históricas”.311 Mignolo, ao comentar sobre esses encontros 

interculturais, fala que a parte mais fraca sempre se resignava, “eles não tiveram  

escolha, sendo obrigados a incorporar as línguas europeias e os sistemas de 

conhecimento europeus para dentro de seus próprios sistemas”.312 

Essa “mudança” de identidade aconteceu em dimensões diferentes na África 

também. Reinos diferentes, com línguas e produções culturais diferentes, foram 

aleatoriamente divididos na partilha do continente na Conferência de Berlim, em 

1885. Mais gritante foi a situação dos escravos trazidos para a América, que 

passaram a ser todos simplesmente “negros”. Em todos esses desmandos, o 

cristianismo acompanhava da “janela” ou também participava dessas práticas. 

Felizmente, sempre existiram alguns profetas que denunciavam e condenavam 

esses vandalismos culturais.  

Durante o período colonial em Angola, para citar um exemplo específico que 

pode ilustrar outros casos ocorridos em diferentes países, a negação da identidade 

para viabilizar o poder dominante foi a regulamentação de medidas que aceleravam 

o processo de descrioulização313 e aportuguesamento da população local. Somente 

quem tinha assumido suficientemente a cultura portuguesa ganhava a cidadania. O 

“bilhete de identidade certificava que alguém estava assimilado”.314 Os outros 

nativos não eram considerados “civilizados”, e para conseguir alguns direitos 

básicos na sociedade, a maioria da população perseguia esta meta de ser um 

“assimilado”. Mas o maior roubo de identidade acontecia na obrigatoriedade de 

trocar o nome dado pela família por um novo nome português imposto no dia do 

batismo. E o impor “um nome português não foi característica exclusiva de algumas 

missões católicas. Independentemente da denominação religiosa, a interferência do 

colonialismo na esfera dos nomes locais afetou outras igrejas cristãs”.315 E para não 

entrar em enfrentamento com o missionário, o povo se resignava, mas até hoje não 

esconde a mágoa que essa interferência significou em suas vidas.  

                                                           
311 QUIJANO, Anibal. Coloniality of Power, Eurocentrism, and Social Classification, p. 192. 
312 MIGNOLO, Walter. The Idea of Latin America, p. 9.  
313 Descrioulização – Em Angola, nos anos de 1950, foram implementadas medidas para “branquear” 
as cidades. Os negros foram empurrados dos grandes centros urbanos para os musseques nas 
periferias. 
314 SCHUBERT, Benedict. A Guerra e as Igrejas: Angola 1961-1991, p. 43. 
315 CHIMBINDA, Jorge Simeão Ferreira. O Nome na Identidade Umbundu: contributo antropológico, 
p. 24. 
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Felizmente, hoje há protocolos internacionais e documentos que protegem a 

diversidade das expressões culturais e incentivam a interculturalidade, como a 

Convenção da UNESCO, que tem como um dos objetivos “encorajar o diálogo entre 

culturas a fim de assegurar intercâmbios culturais mais amplos e equilibrados no 

mundo m favor do respeito intercultural e de uma cultura da paz”.316 

As instituições internacionais podem ter um papel importante como 

fomentadoras e moderadoras, para facilitar o nascimento de outras formas de 

adaptação, novas possibilidades de colaboração entre a humanidade, incentivando 

assim o despertamento e reconhecimento da diversidade. Esses organismos, 

segundo Lévi-Strauss, não deveriam negligenciar sua missão de restabelecer e 

manter a diversificação. A tolerância é uma atitude dinâmica e não uma posição 

contemplativa, por isto é fundamental o nosso trabalho para “preservar a diversidade 

das culturas num mundo ameaçado pela monotonia e pela uniformidade”.317  

Escrevendo sobre os Direitos Humanos, Nayan Chanda compara o ativista dos 

DH ao missionário, pois ambos buscam a interdependência e trabalham a aplicação 

da ideia de que o “outro” não é inferior ou inimigo, mas “o ‘outro’ é meu aliado, meu 

parente, meu amigo. E o que acontece ao ‘outro’ me diz respeito”.318 Entretanto, eu 

acrescento que a tarefa do missionário é mais completa e mais árdua, pois além de 

precisar constantemente colocar-se no lugar do “outro”, ele precisa ser e mostrar o 

exemplo de Jesus todo o tempo, em todo lugar e em tudo o que faz.319 O seu bom 

exemplo é porque ele se espelha no bom exemplo de Jesus. Esse é o grande 

diferencial da prática missionária comparada com a atuação de uma organização 

não governamental (ONG). É assim que Jesus se torna a explicação para o motivo 

do engajamento do missionário, confirmando o famoso bordão de René Padilha, que 

afirma que missão é uma ação que exige explicação. 

Transmitir conceitos, transferir princípios e fazer projetos sensacionais é tarefa 

possível para qualquer missionário, mas decidir inspirar pessoas é uma escolha que 

cada um individualmente precisa fazer, colocando sua própria vida como ilustração 

daquilo que fala. Um provérbio popular diz que “as palavras convencem, mas o 

exemplo arrasta”. Quando a distância entre o discurso e a prática diária aumentam, 
                                                           
316 UNESCO, Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 
Capítulo 1, artigo 1º., item ‘c’.  
317 LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História, p. 66. 
318 CHANDA, Nayan. Sem Fronteiras: os comerciantes, missionários, aventureiros e soldados que 
moldaram a globalização, p. 172. 
319 PADILHA, René. O que É Missão Integral, p. 18. 
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descortina a incoerência e as pessoas têm muito mais dificuldade para ouvir a 

mensagem proclamada pelo missionário. É o que Freire define como falar para eles, 

mas não com eles. É como o texto bíblico adverte que estas pessoas “afirmam que 

conhecem a Deus, mas por seus atos o negam”.320 O exemplo de vida pode ser uma 

mensagem que toca o coração das pessoas, ou uma negação da verdade bíblica. 

Passei a ter uma admiração especial pelo missiólogo David Bosch quando 

conheci mais de perto a sua biografia. Percebi que a sua obra, Missão 

Transformadora, considerada um clássico na missiologia, afinal de contas não era 

só o resultado de pesquisa acadêmica, mas fruto de uma caminhada de militância 

desde os anos de 1970 contra as medidas tomadas pelo governo segregacionista da 

África do Sul.  

Estudou na Suíça, e quando retornou ao país, escolheu trabalhar em Transkey, 

mesma região de Nelson Mandela. Sua opção por estar junto ao povo desde cedo 

lhe deu uma postura crítica de oposição ao regime do apartheid, publicando artigos 

que denunciavam o racismo e identificavam o sistema como “uma heresia”.  

Professor da Universidade da África do Sul (UNISA), e colaborador do bispo 

Desmond Tutu na Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul, 

entretanto, com uma estreita proximidade com o povo, e de uma simplicidade no 

vestir e postura humilde. Recusou o convite para lecionar no Seminário Teológico de 

Princeton, ficou na África e “preferiu se manter na ‘solidariedade profética’ com a 

DRC,321 mesmo quando efetivamente foi banido dos seus púlpitos nos anos 70 (...) 

ele se recusou a recuar para o que poderia ser para ele uma varanda acadêmica”.322 

Decidiu não ser um simples observador “da varanda”, mas suas renúncias e 

identificação com o povo lhe deram o título de “missiólogo da rua”. 

Durante os anos que trabalhei em meio à guerra de Angola, os períodos de 

bombardeios aéreos foram os momentos mais desgastantes, devido ao grande 

número de feridos323 para atender e quase não sobrava tempo para desenvolver 

minha “atividade missionária oficial”. Mas foram tempos em que presenciei mais 

pessoas querendo vivenciar aquela experiência de pertencer a Jesus, e era isto que 

nos devolvia o sentido de viver e de estar na missão, apesar de toda aquela situação 
                                                           
320 Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional, Tito capítulo 1, versículo 16. 
321 DRC – Igreja Reformada Holandesa – tradição africâner dentro da África do Sul. 
322 YATES, Timothy. David Bosch: South African Context, Universal Missiology – Ecclesiology in the 
emerging missionary paradigm. In: International Bulletin of Missionary Research, p. 73. 
323 Veja minha Dissertação de Mestrado: Crise e Esperança: a práxis missionária da igreja batista na 
guerra. 
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devastadora que estávamos atravessando. A comunidade batista teve um papel 

protagonista durante os combates deixando “marcas da sua presença, 

principalmente no fato de ter permanecido com o povo na cidade e estar ao seu lado 

nos momentos mais críticos, e esta foi sua mensagem mais poderosa”.324 Várias 

vezes encontramos  militares ou mesmo civis chorando que indagavam: “por que 

você ficou aqui?” Tendo a oportunidade de ser retirados com as forças de paz das 

Nações Unidas, decidimos ficar com o povo, pois “na guerra, não se é mais dono de 

si, e menos ainda quando se tem um compromisso de enfermeira e missionária”.325 

Costumo dizer para os meus alunos que o período que mais “preguei o evangelho” 

foi o período onde menos “preguei”, que mais fiquei calada. 

Recentemente, em uma conversa com um casal de missionários adotados pela 

Igreja Batista de Água Branca, Marcelo e Elaine Okasawara,326 eles relataram o 

impacto que teve a visita de uma dentista na tribo onde eles trabalham entre os 

Macuxis, em Roraima. Eles afirmam que em suas primeiras visitas às lideranças da 

tribo o chefe tinha deixado bem claro que não era permitido falar de religião, mas 

que precisavam de médicos, dentistas e outros profissionais. 

Os missionários acataram e sempre ajudavam na escola da aldeia e em outros 

serviços voluntariamente e não conversavam com os índios sobre religião. 

Conseguiram levar vários profissionais da saúde, mas essa dentista ficou muito 

popular na tribo por causa de suas atitudes de respeito aos índios. 

Em uma ocasião, ela estava atendendo, e ao ver a situação precária da boca 

do seu paciente da tribo perguntou: “o que você quer que eu faça? Você quer 

arrancar o dente? Você quer fazer canal, mas vai ficar com curativo e depois precisa 

ir à cidade para completar o tratamento? Ou você quer deixar para fazer tudo na 

cidade?” Posteriormente, o índio comentando com o missionário aquele diálogo 

afirmou: “É a primeira vez que não sou tratado como um cavalo. Ninguém nunca 

perguntou o que eu queria”. Ela poderia decidir sozinha como completar o 

tratamento dele.  

Muitos profissionais “civilizados” que apareceram por lá só conseguiam ver os 

dentes dos pacientes, mas não a pessoa que estava ali na sua frente sentada na 
                                                           
324 SILVA, Jarbas Ferreira; NASCIMENTO, Analzira. Missão, Missões, Antimissão: o projeto de Deus 
e os empreendimentos humanos, p. 205. 
325 KREGNESS, Curtis A. África Amor e Dor: uma mulher responde a Castro Alves, p. 26. 
326 Eles são missionários da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. A conversa 
aconteceu na Igreja Batista de Água Branca, dia 26 de dezembro de 2012, em uma reunião de 
avaliação da parceria. 
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cadeira. Os missionários obedeceram ao chefe da tribo e constantemente visitavam 

o grupo para conversar, levar profissionais e participar das reuniões na escola. Até 

que chegou um dia em que eles começaram a pedir: “Você não pode ler o ‘seu livro’ 

para nós? Pode falar do seu Deus?”  

O casal relatou tudo isto com muita alegria. Percebi que eles se envolveram 

com aquela aldeia e agora queriam estar com eles não só para levar “alguns 

pacotes”, mas estavam impregnados e constrangidos pelo amor de Deus, que os 

impulsionava a demonstrar de várias formas o que Deus fez por eles. Quando 

perceberam, estavam trabalhando com a tribo, numa relação de respeito e 

dignidade.  

O exemplo de vida refletido em suas vidas mudou as regras religiosas daquele 

grupo. Prevaleceu o amor, e eles conquistaram o direito de ser ouvidos, e acima de 

tudo, criaram vínculos. Seu procedimento rompeu com uma prática silenciadora e 

estabeleceu novas possibilidades com uma prática dialógica, diaconal e relacional. 

 

4.3 Aprendendo com a História 
A trajetória do movimento missionário na História foi marcada por experiências 

inspiradoras, que ofereceram contribuições expressivas não só para a vida pessoal 

de centenas de pessoas, mas para a sociedade em cada época. Entretanto, 

observamos ao longo dos séculos intervenções e práticas desastrosas, que 

deixaram estigmas e consequências que comprometem a reputação do cristianismo 

até hoje. E esses acontecimentos, no decurso da História, contribuíram para o 

processo de sedimentação e formatação do paradigma predominante de missão na 

atualidade.  

Em nossos dias, vivemos um momento de crise na missiologia, uma transição 

paradigmática, pois o modelo missionário vigente não é mais civilizatório, mas este 

dominante conversionista caminha num claro descompasso com as novas formas de 

comunicação. Ele não consegue mais se impor, mas também resiste a novas formas 

de ser e fazer.  

A renúncia do papa Bento XVI, em fevereiro de 2013, mostra que o futuro 

chegou! O novo papa Francisco já sinaliza a necessidade de uma reforma na igreja 

em todas as estruturas. Comentando a eleição do novo pontífice, em uma 

entrevista concedida à Folha de S. Paulo, Dom Claudio Hummes, arcebispo 
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emérito de São Paulo, revela que “a igreja não funciona mais”, e adverte que o 

nome escolhido pelo atual papa já é uma encíclica. Ele admite que as mudanças 

precisam acontecer não só na Cúria Romana, ou nas liturgias, mas no trabalho 

missionário, “essa nova evangelização precisa de novos métodos”,327 afirmou ao 

jornalista. 

A História traz ensinos preciosos para aqueles que querem sinceramente 

refletir. Precisamos aprender com as falhas do passado e uma das lições mais 

importantes que o Brasil pode extrair da História é, como vítima colonizada, não 

repetir os mesmos erros que praticaram entre nós. Agora está na moda falar que o 

centro de gravidade do cristianismo se deslocou do Norte e do Ocidente para o Sul e 

o Oriente. Enquanto o cristianismo cresce em progressão geométrica na China e nas 

Filipinas, e na Índia estão enviando centenas de missionários, o Brasil, evangélico 

principalmente, está se sentindo o centro do movimento missionário mundial.  

É comum ouvir entre as pessoas que “amam missões” que o Brasil é a “bola da 

vez”, “é o tempo do Brasil”, “agora Deus está levantando o Brasil”, “a unção da 

missão está sobre o Brasil” e outras expressões semelhantes. São máximas que 

podem justificar um novo Destino Manifesto versão emergente. O Brasil, como um 

novo líder mundial, para salvar o mundo. O mesmo orgulho que gerou o 

messianismo arrogante norte-americano. 

Em congressos e conferências missionárias, não é raro escutar de algumas 

lideranças, para se referir à evangelização do mundo em diferentes períodos da 

História, que o Projeto Ibérico comandou o século XVI, e o século XVII e XVIII 

contou com o protagonismo britânico para o avanço missionário, e que depois no 

século XIX e XX, veio o período dos EUA, mas agora é o “tempo do Brasil”.  

Precisamos revisitar a História com humildade, cautela e responsabilidade, 

buscando também sabedoria do alto para reconhecer nossas limitações e decidir 

auscultar outras culturas onde queremos “fazer missões”. Temos de quebrar esse 

círculo vicioso colonialista difícil de escapar, e produzir uma missiologia que reflita o 

aprendizado da experiência de ter sido colonizado.  

Mas será que aprendemos a lição ou vamos reproduzir a mesma lógica 

colonialista e, ainda por cima, incentivar o surgimento de um novo império 

missionário no Sul? Outra pergunta que vem nos provocar é: como romper com o 
                                                           
327 HUMMES, Claudio. Transição na Igreja, entrevista à Folha de S. Paulo, 16/03/13, 12h17. 
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paradigma ocidental moderno que imprimiu sua matriz também na missão e sua 

prática? Como conseguir não repetir os erros que condenamos?  

A modernidade produziu contatos colonialistas silenciadores e hoje resta-nos o 

desafio de arriscar novas formas de evangelizar, tentando buscar saídas inovadoras, 

descobrindo como fazer o silêncio falar, de tal forma que “produza autonomia e não a 

reprodução do silenciamento”.328 Como trabalhar “com” pessoas e não mais “por” 

elas? 

Eliminar formas de abordagens verticais que subalternizam, e cortar as atitudes 

incorretas que impõem e tornam o “outro” invisível é uma decisão que cada cristão 

deve fazer, e não esperar por definição de paradigmas institucionais. Já vimos que 

os objetivos da cristandade sempre dão prioridade à preservação de estruturas e 

uma teologia de manutenção, e não o engajamento na missão de Deus. Portanto, 

adotar uma atitude crítica e reflexiva e de autoavaliação pode nos impedir de 

reproduzir a ideologia que fomos vítimas e nos livrar da perpetuação dessas 

práticas. Sempre é possível trabalhar com pessoas por meio da convivência em 

amor, construindo juntos e subvertendo o engessamento institucional, se necessário 

for. 

Podemos aprender com a monoculturalidade imposta a nós para conseguir 

alcançar a solidariedade e a dialogicidade. E para combater o paradigma da 

monoculturalidade, nos aliamos a Boaventura de Sousa Santos mais uma vez, 

quando sugere como antídoto a “Ecologia de Saberes”, que garante a igualdade de 

oportunidades aos diferentes conhecimentos. Ela parte da possibilidade da 

diversidade e da globalização contra-hegemônica, para militar por relações 

interculturais mais harmoniosas.  

Fora dos territórios da cristandade histórica, com novas convivências, podemos 

aprender outros conhecimentos e assim tornar possível construir novas estratégias. 

Kreider faz uma severa crítica aos missionários do Ocidente que importaram 

suposições e instituições da cristandade como sendo parte integrante do 

evangelho329 na implantação dessas novas igrejas no Sul. Ainda em nossos dias, 

em vários países africanos e mesmo no Brasil, é possível encontrar igrejas que 

exigem o uso de terno e gravata para os seus ministros quando estão à frente de 

                                                           
328 SANTOS, Boaventura de Sousa.  Renovar a Teoria Crítica e Reinventar a Emancipação Social, p. 
55. 
329 KREIDER, Alan. Beyond Bosch: the early church and the Christendom shift, p. 67. 
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alguma celebração. Participei de cultos africanos longos, debaixo de temperaturas 

elevadas e ao ar livre, mas o líder jamais se apresentava sem o traje ocidental 

formal completo, porque foi assim que “o missionário ensinou”. O traje típico africano 

não era considerado espiritual e apropriado para oficiar. 

Essas Igrejas coloniais não tinham autonomia no passado, eram totalmente 

dependentes das autoridades eclesiásticas ocidentais. Ficaram rotuladas como 

igrejas de “segunda categoria” e até hoje, a tarefa de fugir dessa herança não é 

nada fácil, pois a grande maioria dos cristãos nesses países periféricos incorporou e 

assimilou esta ideia. Entretanto, ao mesmo tempo em que deparamos com esses 

resquícios de colonialismo que não consegue valorizar a riqueza de saberes locais e 

reconhecer o “outro” como seu igual, por outro lado, cada vez mais os líderes do 

mundo emergente estão descobrindo que eles devem ouvir de novo as suas 

próprias culturas e as realidades pastorais que enfrentam.  

Estudiosos cristãos pesquisam muito sobre movimentos na Idade Média, mas têm 

muito pouco interesse em saber sobre esses emergentes das novas igrejas no mundo 

periférico. As igrejas do Sul continuam invisíveis para muitos analistas do Norte, mas não 

podemos esquecer que a maior parte da população cristã estará vivendo na África, na 

Ásia ou na América Latina, e “as práticas que hoje prevalecem nessas áreas tornar-se-ão 

cada vez mais comuns em todo o globo”.330  

Outra lição a tirar da História são os modelos de práticas missionárias vivenciais 

firmadas no respeito, entrega e doação, como é o caso de David Livingstone, um 

missionário britânico em terras africanas, que foi o primeiro europeu não escravista a 

viajar para o interior da África. Seus relatos a respeito do tráfico de escravos 

denunciaram os abusos cometidos e contribuíram para aumentar a consciência dos 

ingleses. Como resultado, o Parlamento assumiu a questão, e “em 1873, menos de 

um mês depois da morte de Livingstone, a Inglaterra obrigou o sultão de Zanzibar a 

fechar o mercado de escravos ameaçando com um bloqueio naval”.331 Anos antes, 

William Wilberforce, evangelista e membro do Parlamento, com fortes ideias 

abolicionistas, trabalhou incessantemente em campanhas contra a escravidão no 

Reino Unido, até que em 1833 a escravidão foi abolida. 

                                                           
330 JENKINS, Philip. A Próxima Cristandade: a chegada do cristianismo global, p. 150. 
331 CHANDA, Nayan. Sem Fronteiras: os comerciantes, missionários, aventureiros e soldados que 
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Hoje, temos o privilégio de contar com algumas organizações não 

governamentais que militam pelos direitos humanos em defesa da liberdade e 

princípios éticos comuns, como a Anistia Internacional, graças ao esforço da visão 

pioneira de Peter Benenson nos anos de 1960, também na Inglaterra. 

No transcorrer dos séculos, sempre foi possível observar modelos missionários 

alternativos que, muitas vezes, caminharam à margem do sistema hegemônico, como 

o frei Bartolomeu de Las Casas, já amplamente comentado nesta pesquisa e que foi 

um dos pioneiros na luta pelos direitos humanos dos indígenas na América, 

denunciando as atrocidades cometidas no período da conquista e conseguiu, pelo 

menos temporariamente, convencer o rei a proibir a conversão forçada. Dussel se 

refere a ele como o primeiro crítico frontal da modernidade.332 

Centrando o foco no Brasil, encontramos no início da colonização o 

testemunho de Pedro Palácios, um eremita espanhol que acompanhou os jesuítas 

em suas primeiras incursões. Com “sua maneira de ‘evangelizar’ pela amizade, 

pela convivência”,333 não se enquadrava nos padrões oficiais de evangelização 

entre os indígenas. Outros ermitões também conseguiram muito respeito popular 

por causa de seu estilo de vida simples e separada das riquezas e do poder, mas 

esse isolamento também foi o responsável por muitas perseguições pelo regime 

colonial. 

O que dizer da perseguição enfrentada pelos jesuítas no século XVIII, que 

culminou com a expulsão de centenas deles do Brasil, e posterior prisão de dezenas 

de sacerdotes? Alguns foram mortos, como o caso de Gabriel Malagrida, queimado 

em 1761 porque ousou contestar o Marquês de Pombal, e o capuchinho Martinho de 

Nantes, considerado subversivo por proteger os indígenas contra as estratégias dos 

Bandeirantes, embora suas atitudes sejam também colonialistas, pois considerava 

os índios “mais animais que homens”. 

 O próprio Antonio Vieira, tão citado, e que alcançou o título de proclamador da 

justiça de Deus, tem sua vida marcada por ambiguidades. Os indígenas 

simplesmente não existem para ele fora do projeto colonial português. Eles são 

presença que nada pode alterar ou acrescentar para esse célebre religioso, 

confirmando uma das teses de Hoornaert, que afirma que o grande pecado da 
                                                           
332 DUSSEL, Enrique. Meditações Anticartesianas Sobre a Origem do Antidiscurso Filosófico da 
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333 HOONAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo, p. 
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Europa moderna é “partir do seu próprio lugar, de sua própria casa, da organização 

de sua própria casa, e constituir esta organização em princípio universal e 

totalizante. Esta mentalidade, que é a de Vieira, é a mentalidade colonial de 

sempre”.334 Simplesmente “invadiram a casa do ‘outro” impondo seus costumes e 

regras. 

Entrando por esse caminho de não reconhecimento da alteridade, outro 

famoso que tinha uma visão distorcida sobre o “outro” era o padre Manoel da 

Nóbrega, que afirmava que o índio só era bom quando tinha pouca coisa de índio. 

Quanto mais parecido com o português, tanto melhor ele seria. Na sua lógica, o 

diferente é errado. E Anchieta também seguia na mesma linha, pois suas cartas 

também revelam essa avaliação do índio bom quando tem semelhanças com os 

colonos.  

A análise desses discursos revela o caráter reducionista que permeia a 

compreensão da prática missionária dentro do sistema colonial: “reduzir o ‘outro’ ao 

‘mesmo’ pelos discursos, ritos e símbolos”.335 A pesquisa de Hoonaert mostra 

também que nesses escritos existe uma relação dicotômica entre colonizador e 

colonizado, conversão e o entendimento de traição. Traidor, para os colonizadores, 

é aquele que não se enquadra no projeto colonial, não reconhece as regras feitas 

unilateralmente pelos portugueses e não aceita o cristianismo. Para alguns 

indígenas, o traidor é aquele autóctone que “passa para o outro lado”, assimila a 

cultura portuguesa e se converte ao cristianismo. Realmente esta questão da 

“aproximação entre conversão e traição coloca o problema do que seja 

evangelização na sua constituição concreta. A partir da totalidade do vencedor 

português, ela só pode ser entendida como expansão de sua própria religião pela 

doutrinação”.336 Na África, essa relação entre conversão e ocidentalização perdurou 

por muitos anos e em algumas etnias, até hoje se confunde. Efetivamente, essas 

experiências históricas devem merecer nossa consideração na busca por um 

paradigma descolonial. 

A História traz advertências e podemos aprender com os erros partindo de uma 

atitude reflexiva e humilde, com chamada ao arrependimento e disposição de lutar 
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contra o individualismo inspirado pelo Iluminismo e a arrogância herdada dos 

movimentos imperialistas expansionistas, para poder trilhar o caminho da 

interdependência nas relações. David Bosch defende que, para romper com esses 

grilhões, é preciso que  
 

reafirmemos a indispensabilidade da convicção e do compromisso (...) precisamos 
recuperar a proximidade, a interdependência, a simbiose. O indivíduo não é uma 
mônada, mas parte de um organismo (...). Só juntos nos salvaremos e 
sobreviveremos. Isso envolve não só uma nova relação com a natureza, mas 
também entre os seres humanos.337 

 

A missão a partir do Sul pode utilizar os grandes modelos bíblicos e históricos 

como Jesus, o Cristo encarnado que se esvaziou para alcançar o homem, ou Paulo, 

aquele que fez de tudo e foi de tudo para ser uma testemunha da graça, ou mesmo 

São Francisco, ou madre Teresa de Calcutá, ou muitas outras testemunhas que a 

História nos apresenta.  

Atuando em parcerias autóctones, redes não hegemônicas, antenados com os 

sinais dos tempos, será possível trabalhar com as pessoas locais e não somente por 

elas.  

 

4.4 Buscando o ideal bíblico 
O objetivo desta pesquisa não é somente apontar incoerências, 

descumprimentos ou simplesmente indicar um novo paradigma, mas valorizando as 

boas iniciativas na História e rechaçando experiências que mancharam a prática 

missionária, procurar encontrar alternativas que recuperem o ideal do projeto inicial de 

Deus. Não existe a pretensão de propor um paradigma bíblico ideal, mas convidar o 

leitor a uma caminhada de busca que tente recuperar a relevância do projeto de 

missão a partir da Bíblia. 

Começando pelo termo “missão”, precisamos repensar o seu uso. Durante mil 

e quinhentos anos a igreja não empregou tal expressão com o sentido atual. Ela tem 

sua origem no contexto do colonialismo. A palavra, como hoje é usada para se 

referir à proclamação do evangelho entre pessoas que não conhecem 

a Jesus Cristo, começou a ser empregada no século XVI pelos jesuítas para 

designar as atividades dos “enviados eclesiásticos” às colônias além-mar. Inácio de 
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Loyola foi o primeiro a empregar o termo para identificar essa tarefa, pois durante os 

primeiros quinze séculos do cristianismo foram utilizadas diferentes terminologias 

para se referir ao que hoje designamos “como ‘missão’: empregaram-se expressões 

como ‘propagação da fé’, ‘pregação do evangelho’, ‘proclamação apostólica’ (...). A 

nova palavra, ‘missão’, vincula-se, historicamente, de forma indissolúvel à época 

colonial e à ideia de uma incumbência magisterial”.338 

O acordo do Padroado Régio entre Estado e igreja estabelecia que o direito de 

ter colônias estava imbricado com o dever de cristianizar os colonizados selvagens. 

Agentes europeus eram enviados para as colônias com esta “missão”, e justamente 

esta atribuição é que veio derivar o nome da ação. Portanto, a palavra tem uma 

relação direta com a expansão colonial do Ocidente. 

O termo “missão” (missio, em latim), até o período dos movimentos de 

expansão colonialista no século XVI, era empregado “exclusivamente com referência 

à doutrina da Trindade, isto é, ao envio do Filho pelo Pai e do Espírito Santo pelo Pai 

e pelo Filho”.339 Esta doutrina clássica da Missio Dei passou por uma escavação nas 

últimas décadas, especialmente depois que Karl Barth apresentou um trabalho em 

Brandemburgo, em 1932, definindo missão como a ação de Deus no mundo. 

Posteriormente, em 1952, na Conferência de Willingen, a ideia da Missio Dei foi 

mais bem articulada no contexto da doutrina da Trindade. O conceito foi ampliado 

como a Trindade enviando a igreja para dentro do mundo. 

Pensar a missão a partir da Missio Dei e não se conformar com a classificação 

simplista dentro da eclesiologia, dá uma visão mais holística e traz abordagens mais 

relacionais e menos gerenciais. O protagonista da missão não é mais a agência 

missionária, ou a igreja local ou o missionário, mas o próprio Deus. Estar na missão 

deixa de ser um envolvimento em ações da igreja tão-somente para os “não 

cristãos”, mas um compromisso e uma parceria total com o que Deus quer fazer no 

mundo. No pensamento de Bosch, é um envolver-se no movimento de amor de 

Deus com a humanidade. Assim, a igreja deixa de ser o centro, passa a ser um 

instrumento para essa missão e não aquela que faz a agenda.  

Aqui precisamos diferenciar missão e missões. Existe diferença entre “fazer 

missões” e estar na “missão”. O uso no plural refere-se aos esforços da igreja para 
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realizar a missão de Deus, para participar da Missio Dei. A igreja é participante nesta 

intenção e propósitos de Deus para o mundo e, portanto, seus objetivos devem ir 

além da meta final de plantar igrejas e salvação de almas. Isto é uma parte da 

missão. O paradigma conversionista, por causa da sua cosmovisão dualista, 

despreza tudo o que pertence ao “mundo físico” e prioriza só a fala que pode 

conduzir as “almas para o céu”. É preciso muito cuidado com esse dogma 

missiológico, porque ele reproduz a retórica da modernidade que, para subjugar 

povos, prometia salvação para todos “justificada pela crença na dispensabilidade da 

vida humana – as vidas dos escravos”.340 

Como vimos no capítulo três, esta missiologia gerencial, matriz do paradigma 

dominante, tem uma concepção reducionista que limita a missão a ações de 

proclamação e crescimento de igreja. Esse paradigma tem uma motivação em 

cumprir programas e o “outro” pode se tornar só um combustível para o alcance dos 

objetivos de organizações. A obsessão por resultados encobre o “outro”. Basta ele 

repetir algumas fórmulas, e automaticamente entra na nossa estatística e pouco 

interessa sua situação socioemocional e, muitas vezes, até a espiritual. Essa 

abordagem setoriza e separa fragmentos do todo. Bosch nos alerta a fugir desta 

lógica eclesiocêntrica, ampliar o olhar e buscar uma visão sistêmica, pois “a missão 

é o voltar-se de Deus para o mundo em relação à criação, conservação, redenção e 

consumação”.341  

Participar da missão de Deus ou estar na missão de Deus é ler e interpretar o 

texto bíblico como uma unidade, uma história que tem sequência e não sustentar 

uma teologia da missão fragmentada a partir de alguns versículos da Bíblia, com a 

argumentação da obediência para evangelizar. O modelo dominante dá uma ênfase 

desproporcional a um só versículo da Bíblia que é a conhecida “Grande Comissão”, 

em Mateus 28.19-20, que diz: “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a 

obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim 

dos tempos”.342 Além do mais, a interpretação tem priorizado somente uma parte do 

ensino desta mensagem. Jesus mandou ensinar todas as coisas que Ele havia 

                                                           
340 MIGNOLO, Walter. The Idea of Latin America, p. 11. 
341 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 469. 
342 Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional, Editora Vida, 2007. 
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ordenado, mas a grande maioria dos membros dessas igrejas acredita que cumprir 

um fragmento do texto, enviando pessoas para “pregar”, é “toda” a missão da igreja. 

Para Néstor Míguez, a igreja, de alguma forma, também é continuadora da 

missão dos profetas e do próprio Jesus. Nesta perspectiva, podemos encarar a 

responsabilidade e tarefa total ao compreender que a missão não é só para “não 

crentes”, mas abrange toda a criação e “a igreja é chamada a participar ativamente 

com toda a humanidade na missão de cuidar da criação, a reconhecer-se como parte 

da obra do criador, mas também como responsável pela casa comum que 

habitamos”.343  

Grupos conservadores se inclinam mais para o modelo kerigmático, que 

prioriza quase que exclusivamente a pregação oral para a evangelização. 

Interpretam a mensagem contida na “Grande Comissão” como ordem para “pescar 

almas” com o emprego de algumas palavras que, na maioria das vezes, seguem 

uma fórmula. Lideranças representantes de diferentes tendências contemporâneas 

polemizam em torno da dicotomia entre evangelização e ação social. Alguns 

insistem que é prioritário o anúncio verbal do Evangelho, quando deveriam ser 

inseparáveis, pois “não é que aquele que anuncia por palavras o Evangelho está 

fazendo missão, enquanto aquele que atende a necessidades médicas ou sociais 

não está. Tanto um como o outro estão disponíveis para o Espírito Santo usar como 

Ele julga melhor.”344 

Veja que no quadro a seguir, David Hesselgrave, missiólogo de linha 

conservadora, coloca três possibilidades para respostas missiológicas aos pobres, 

mas não reconhece que os nossos relacionamentos, atitudes, posturas e ações, em 

geral, também fazem parte da evangelização.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
343 MÍGUEZ, Néstor. Bíblia e Missão na América Latina. In: Missão e Educação Teológica, p. 106. 
344 GREENWOOD, Philip J. Fazedores-de-Tendas – Fazedores de Discípulos: a preparação e 
capacitação dos fazedores-de-tendas brasileiros, p. 101. 
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Respostas Missiológicas para a Situação dos “Pobres” 

 

PARADIGMS IN CONFLICT, David Hesselgrave, p. 122. 

 

Analisando o quadro, percebemos que ele não consegue escapar da lógica 

conversionista, em que obedecer a um programa é mais importante do que 

demonstrar o amor de Deus de diferentes formas. Falar e fazer valem mais do que 

ser. As posições extremistas apresentadas por ele são muito óbvias, pois realmente 

a Teologia da Libertação “reivindicava uma atuação pastoral, alimentada por uma 

reflexão teológica crítica, de alcance social e societário para além da esfera 

privada”,345 mas em minha opinião, ela não ampliou e aprofundou a discussão nesta 

temática da alteridade. Além do mais, a opção pelos pobres não garante que não 

será reproduzida uma prática com abordagem colonialista. Comentando estas 

incoerências onde não deveriam existir, Paulo Freire fala que “lamentavelmente, 

porém, neste ‘conto’ da concepção ‘bancária’, caem muitas vezes lideranças 

revolucionárias...”346, inclusive bem intencionadas e com bons projetos, mas que não 

representam os anseios daquela população. 

A teologia tradicional, por sua vez, reduz toda a nossa missão neste mundo a 

um resgate de “almas para a eternidade”. 
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346 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, p. 98. 
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Hesselgrave nesse livro deixa claro sua posição de que o propósito da 

missiologia é cumprir a Grande Comissão. Segundo ele, o esforço de realizar a 

Missio Dei veio a ser separado da obediência à Grande Comissão de Deus. Para 

este autor, a igreja precisa ser o centro da missão e toda a nossa missão é obedecer 

à Grande Comissão, o que ele chama de Great Commission mission.347  

Apesar de ter feito uma interessante pesquisa sobre as principais conferências 

missionárias mundiais ao longo da História, ele estaciona no raciocínio dicotômico 

que acusa a teologia da Missio Dei como deixando a missiologia muito aberta e 

assim diluindo bastante o papel da igreja. Como outros, mistura os conceitos de 

evangelismo e missão. O primeiro cabe na eclesiologia, mas o segundo não pode 

ser aprisionado ali. Deus é o centro da missão e permitiu que a igreja participe com 

Ele do seu projeto.  

Das opções aventadas pelo autor, tenho uma tendência para me identificar 

melhor com o que ele chama de “Teologia Holística Revisionista”, embora não me 

enquadre em nenhuma das possibilidades apresentadas no livro. Achei sua 

argumentação incompleta, pois mesmo nesta citada, a igreja é o centro e não parte 

do propósito de Deus para o mundo. Pensar a partir da Missio Dei nos conduz para 

uma teologia com um enfoque mais sistêmico, porque nos engajamos no projeto de 

Deus para o mundo que contempla a redenção de toda a sua criação e não somente 

salvar pessoas para  povoar o céu. Ajuda-nos a romper com a abordagem iluminista 

que departamentalizou a teologia e reforçou o dualismo tão enraizado no 

pensamento evangélico. 

O Movimento de Lausanne já tem trazido esta pauta da integralidade da 

missão para a agenda de discussão há décadas, e agora no terceiro encontro 

realizado na África do Sul, em 2010, o documento final do Congresso reafirmou o 

“compromisso com o exercício dinâmico e integral de todas as dimensões da missão 

para a qual Deus chama toda a sua igreja”,348 mantendo a visão teológica, que 

desde 1974 no Pacto de Lausanne, definiu que evangelização seria “toda a igreja 

levando todo o evangelho para todo o mundo”.349  

                                                           
347 HESSELGRAVE, David J. Paradigms in Conflict: 10 keys questions in christian missions today, 
p. 348. 
348 Movimento LAUSANNE, O Compromisso da Cidade do Cabo: uma declaração de fé e um 
chamado para agir, p. 68. 
349 Ibid., p. 17. 



145 
 

Samuel Escobar, comentando a condução deste primeiro evento e seus 

conteúdos, sintetiza que eles expressavam “um forte desafio para se adotar uma 

nova forma de prática missionária para a evangelização mundial”.350 Entretanto, a 

discussão sobre a prática missionária e como a Missão Integral “aterrizaria” ficou na 

superfície. Neste terceiro encontro na Cidade do Cabo, a dimensão holística da 

missão já não brilhou como em 1974, mas ficou bem abafada. Mesmo assim, ainda 

é possível registrar alguns paladinos isolados que persistem em defender a bandeira 

do evangelho integral, embora a prática missionária predominantemente continue 

sendo colonialista. 

Também temos que admitir que esta reflexão da Missão Integral aqui no Brasil 

transita em segmentos orientados por diferentes escolas teológicas, e esta 

diversidade produz uma tendência em que a maioria se concentra na discussão 

sobre a pregação do evangelho e responsabilidade social, deixando a pauta da 

alteridade e colonialidade em segundo plano. Geralmente, a polarização se resume 

nesses tópicos. E mesmo compreendendo a missão como um empreendimento que 

vai muito além da concepção reducionista de pregar para “levar almas para o céu”, 

encontramos pessoas em alguns desses setores que estão caindo na mesma 

armadilha do paradigma ocidental: o contato com o “outro” parte do pressuposto de 

superioridade do que se desloca do seu meio para “ajudar o pobre” ou o diferente e 

decidir o que é melhor para eles. 

A concepção da missão como Missio Dei deixa a visão mais sistêmica, 

centraliza todo o protagonismo em Deus e torna a teologia menos antropocêntrica e 

mais teocêntrica. A luz para guiar os caminhos se torna maior, mais clara e 

abrangente. E, se a missão é de Deus, a lição de casa do cristão é estar antenado 

com os sinais dos tempos, é descobrir para onde o vento sopra, é estar sensível ao 

Espírito Santo que pode orientar a agenda e conduzir às prioridades divinas. É 

encarnar a missão de Jesus, que disse: “Assim como o Pai me enviou, eu também 

vos envio”.351 Recebemos uma missão semelhante à dele, concedida no poder do 

Espírito Santo para amor, doação, serviço e glorificação do Pai. 

Para Comblin, amor e cruz estão intrinsecamente ligados à missão, pois “houve 

cruz porque Deus resolveu salvar a humanidade pela pura força do amor, sem 

                                                           
350 ESCOBAR, Samuel. Missiologia Evangélica: olhando para o futuro na virada do século. In: 
Missiologia Global para o século XXI: a consulta de Foz do Iguaçú, p. 150. 
351 Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. 
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nenhuma forma de imposição, de castigo ou de constrangimento”.352 Creio que a 

igreja tem a tarefa de dar continuidade a esta missão de amor de Jesus. E ela 

precisa em todo tempo estar consciente que o cumprimento deste papel é a sua 

razão de existir. 

Sendo filhas e filhos de Deus, sentimo-nos cooperadores com ele em seu 

projeto, e também parte daquilo que ele está fazendo no universo. Roberto Zwetsch 

fala sobre este engajamento na missão, afirmando que “é urgente retomar a ideia de 

que somos cooperadores de Deus (1Co 3.9) na sua missio, para o bem, a justiça e a 

paz entre as pessoas...”.353 Temos o seu DNA e nos envolvemos porque o seu amor 

nos constrange e nos impulsiona a amar as outras criaturas dele e não só obedecer 

a uma ordenança pinçada nos evangelhos. O “fazer” por “dever” banaliza e fragiliza 

a missão pois “se o nosso compromisso de missão é baseado somente na ‘ordem’ 

de Jesus em Mateus 28, a missão torna-se uma obrigação ao invés de um ato de 

amor e graça”.354  

A motivação é a glória de Deus e não uma expectativa de galardão, ou ainda 

temor de julgamentos e punições divina. Engajar-se no projeto de Deus é ver o 

“outro” como Deus vê, é se relacionar na base da dialogicidade e do amor ao 

próximo como Ele fez enquanto aqui esteve em Cristo. Compartilhar a fé surge como 

um direito conquistado a partir da confiança mútua, do respeito e, muitas vezes, da 

admiração. 

A partir de uma frase que comecei a usar entre os jovens em palestras sobre a 

missão de Deus – “Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no 

mundo” – alguns amigos batizaram o bordão de “versão jovem da Missio Dei”, e 

passaram a multiplicar a ideia na internet. A expressão é uma oração que reconhece 

que o engajamento no chamado “trabalho missionário” não é só uma escolha de 

deixar o seu país para pregar o evangelho em outra nação, mas se refere a um 

compromisso de parceria e cooperação com aquilo que Deus está fazendo no 

mundo. É uma decisão de dar sua contribuição neste “projeto de Deus” com aquilo 

que sabe e gosta de fazer, sempre na perspectiva da glorificação de Deus no 

mundo. É optar por um estilo de vida que decidiu viver debaixo da autoridade de 
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latino-americana, p. 91. 
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Jesus Cristo e se relaciona com pessoas onde estiver, e esta relação é dialógica e 

de amor e não somente preocupação em panfletar ou levar para a igreja. Aqui, o 

“ser” é mais importante que o “fazer”. 

Em um dos projetos sociomissionários desenvolvidos pela IBAB,355 há uma 

parceria com a JOCUM, Jovens com uma Missão, do Morro do Borel. Repetimos 

constantemente uma ação de cuidados da mulher que sempre faz grande sucesso 

entre as senhoras e as jovens da comunidade. Contamos com o apoio de um salão 

de beleza muito conceituado no Rio de Janeiro, que participa com vários 

profissionais da estética, inclusive o proprietário, que pertence a uma igreja da 

cidade. Já ouvimos mais de uma vez funcionários seus afirmarem que ele trata o 

cabelo de uma mulher do morro com a mesma excelência e carinho que faz com as 

madames que frequentam seu atelier. Não tenho dúvida que, com esse projeto no 

Borel e sua rotina diária, ele está participando do que Deus está fazendo no mundo 

com seus dons e habilidades. Várias vezes flagramos mulheres chorando no 

momento do “embelezamento”, e a pergunta frequente quase sempre é a mesma: 

“por que vocês fazem isto?”  

Assim como esse empresário, centenas de profissionais excelentes e que 

amam a Deus talvez nunca deixem suas cidades ou o Brasil para “fazer missões”, 

mas com certeza suas vidas têm transmitido o amor de Deus pelas pessoas que 

convivem com eles.  

Pensar a missão como “trabalho de Deus” no mundo, também nos leva a 

refletir sobre outros conceitos. Assim, “ser vocacionado” não é ter “um chamado” 

para ser pastor, padre ou missionário, mas reconhecer sua parte na missão de 

Deus, e se empenhar para dar sua contribuição com seus dons, talentos e 

habilidades, pois todo cristão é vocacionado por Deus. Se a igreja é o Corpo de 

Cristo na terra, todo cristão tem uma função e um papel a desempenhar. A Reforma 

já pregava o sacerdócio universal de todo crente, o que levou também a ideia de 

responsabilidade de todo cristão em servir a Deus. Posteriormente, o próprio Lutero, 

por causa dos acontecimentos com os anabatistas, recuou em suas ideias, 

enrijecendo mais a doutrina que centralizava o serviço no clero. O assunto é 
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instigante, mas aqui paramos, porque a teologia da vocação nos levaria para outros 

atalhos que não fazem parte desta pesquisa. 

Participar na missão de Deus traz uma empatia com seus propósitos para a 

humanidade. Um amor inexplicável pelo próximo invade nosso ser com um novo 

sentimento de diaconia. É a opção por um estilo de vida, e não simplesmente uma 

decisão de plantar igrejas e “converter almas”. Cumprir programas já não nos 

satisfaz, porque queremos interagir com as pessoas. Aproveitando a ideia de Alan 

Kreider (quadro no capítulo um) de que a cristandade deve ficar no passado, 

propomos uma busca por formas adequadas de “fazer missão” na pós-cristandade, 

com uma prática relacional e descolonial, ou seja, por uma missiologia firmada na 

dialogicidade. Veja o quadro comparativo dos paradigmas a seguir: 
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Em uma entrevista concedida à Junta de Missões Mundiais, o pastor Ed René, 

comentando este reducionismo, instigou o leitor a ir muito além desta meta gerencial 

e “resgatar a noção de que os discípulos e as igrejas são ‘sal da terra e luz do 

mundo’, anunciando e manifestando na História a maior densidade possível do reino 

de Deus que será consumado na eternidade”.356 Mais do que uma visão obtusa que 

avalia resultados quantitativamente, somos desafiados a ser Cristo para a nossa 

geração, firmados na ordem e desejo de Jesus Cristo contidos no texto bíblico do 

Evangelho de João 20.21. 

Podemos afirmar que evangelização não é só a proclamação oral do 

evangelho. A pregação escrita ou falada nem sempre comunica com eficiência, 

como pudemos ver em um exemplo citado sobre as experiências vividas na guerra, 

quando pessoas da igreja do Huambo se negaram a abandonar a cidade em 

combates, mas confirmaram sua solidariedade prestando socorro aos feridos. As 

estruturas governamentais foram destruídas, os guerrilheiros controlaram a cidade e 

os médicos fugiram, mas aquela decisão de permanecer foi emblemática 

“comunicando muito mais com atitudes do que com discursos a verdade do 

Evangelho de Jesus Cristo, que foram de grande consolo para a população. A 

presença da comunidade batista junto à população nos momentos mais difíceis da 

guerra conferiu-lhe credibilidade diante do Governo, ONG’s Internacionais e 

ONU”.357 

Portanto, viver uma autêntica fé cristã em todo tempo e em todo lugar e não 

somente “fazer missões” optando por uma carreira eclesiástica, ou se envolvendo 

em algumas ações missionárias pontuais, deveria ser o objetivo primeiro de todo 

cristão. A razão da vida de um cristão e a razão da existência da igreja são a glória 

de Deus neste mundo. O sentido da vida é participar do projeto de Deus para a 

humanidade, é cumprir o propósito para o qual fomos criados. 

As pessoas eram atraídas pelo cristianismo no século I não por causa de seus 

métodos evangelísticos eficientes, ou da sua elaborada teologia e impecáveis 

liturgias, nem ainda pela construção de suntuosos templos, mas eram sensibilizadas 

e atraídas à fé em Cristo por meio de cristãos e comunidades cristãs que tinham um 
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estilo de vida cristã instigante e vivenciavam visceralmente os ensinamentos de 

Jesus. Ver o mundo numa perspectiva cristã era uma realidade viva em seu meio. 

 Preocupados em manter um diálogo com povos vizinhos, os primeiros cristãos 

não estavam “tagarelando” sobre sua fé, mas a igreja crescia rapidamente porque os 

cristãos viviam atraentemente. Kreider afirma que eles estavam fazendo as coisas 

de forma tão natural, mas na cristandade “isto deixou de ser natural para ser 

missionário”.358 As celebrações eram reuniões de adoração a Deus e preparavam os 

cristãos para viver uma vida atrativa diariamente, mas na cristandade o culto passou 

a ter um foco em conversão para “os de fora”. 

Hugo Assmann, ao escrever sobre a dimensão missionária da igreja, comenta 

que há uma necessidade de se redefinir o sentido da sua missão. Ela precisa 

superar o sentido meramente “salvacionista” da sua missão, sair da sua “reclusão de 

gueto” e assumir uma nova postura.359 

A missão da igreja é entendida por Bosch como uma dimensão indispensável 

da fé cristã e que, “em seu nível mais profundo, seu propósito é transformar a 

realidade que a circunda. A missão, nesta perspectiva, é aquela dimensão de nossa 

fé que se recusa a aceitar a realidade como esta é e visa transformá-la”.360 

Dentro desta conjuntura transformacional, a ação missionária pode ter um 

papel preponderante neste momento crítico da humanidade, quando vivemos o 

desencanto com a possibilidade de sistemas sociopolíticos alternativos, e os 

sistemas dominantes não conseguem contemplar as parcelas mais pobres e 

vulneráveis de regiões e países com baixo IDH. Ela pode ser uma construtora de 

pontes e promotora do “diálogo entre culturas que caracteriza o nosso tempo (...), 

um diálogo em que ninguém tem a última palavra, em que nenhuma das ozes reduz 

a outra ao status de um mero objeto...”.361 Nesse mesmo texto, Todorov ressalta a 

necessidade que temos de rever nossa concepção do “outro” e trabalhar por uma 

cultura de culturas, e por que não uma cultura de fronteira?  

Devemos tirar ensinos das incursões pioneiras no passado. Concordamos que 

“é preciso que a igreja aprenda com a história e prepare bem os seus missionários 

para que entendam a sua tarefa de cultivar um Cristianismo nativo contextualizado na 

                                                           
358 KREIDER, Alan. Beyond Bosch: the early church and the Christendom shift, p. 66.  
359 ASSMANN, Hugo. Teologia desde la práxis de la liberación: ensayo teológico desde la América 
dependiente, p. 53 e 55. 
360 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 11. 
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cultura  receptora”362, não só vivendo entre eles e como eles, mas tendo um 

relacionamento com eles na base da igualdade, conquistando confiança e o direito de 

ser ouvido. 

Com um modelo de prática missionária que articule uma dinâmica intercultural 

dialógica, será possível trabalhar por uma consciência de fronteira que atue numa 

nova lógica capaz de romper com a monoculturalidade silenciadora. Uma ação 

missionária encarnacional, que tenha coragem e humildade para rever suas 

metodologias, e tenha disposição para recomeçar e eliminar todos os resquícios 

colonialistas do seu paradigma. Assim a missiologia não terá um foco exclusivo nos 

conteúdos da mensagem missionária, mas também no papel do mensageiro. Roland 

Muller, em seu livro, fala da importância de cada missionário respeitar e analisar a 

cultura local incorporando algumas práticas na sua vivência diária, pois  
 

quando nós estrangeiros entramos em um contexto transcultural, precisamos ser 
sensíveis a questões culturais, e perceber que leva tempo para ser aceito como 
um mensageiro válido. Relacionamentos precisam ser construídos e lições 
precisam ser aprendidas.363  
 

Ela pode ser a opção para um intercâmbio, cooperação, solidariedade e, acima 

de tudo, para repartir vida entre os povos.  

Pode ser uma dinamizadora para organização dos “feixes frágeis” que, unidos 

e na interdependência podem se tornar uma força para transformar realidades. Ela 

pode dar sua contribuição para a produção de subjetividades não conformistas, 

buscando uma prática de interculturalidade dialógica que trabalhe de forma contra-

hegemônica, e que seria, como escreve Boaventura,  
 

o desafio de criar uma Epistemologia do Sul superadora da matriz colonizadora. 
Essa superação implica avançar no plano da luta prática das transformações 
sociais... Tentar perceber, nas culturas e formas políticas marginalizadas pela 
modernidade ocidental, indícios, sementes e embriões do novo,364 

 

ou seja, de alguma forma participar do combate à epistemologia hegemônica 

dominante com procedimentos que denunciem o processo de subalternização de 
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outros saberes ao longo dos anos. O ‘Sul’ é aqui concebido metaforicamente “como 

um campo de desafios epistêmicos, que procuram reparar os danos e impactos 

historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo (...). 

Designamos a diversidade epistemológica do mundo por epistemologias do Sul”.365 

A prática missionária precisa comprovar que aprendeu algumas lições com a 

História. Precisa deixar de “invadir”, mas entrar com respeito e cautela na “casa do 

‘outro”, reconhecendo a identidade e a dignidade de cada povo onde faz sua 

semeadura. 

A Igreja do Sul, com a experiência de vítima colonizada, pode se levantar com 

voz profética e atuação relevante. O essencial não é quanta ação ela empreende, mas 

que tipo de ação ela realiza, já disse Samuel Escobar. Dependendo dos rumos a 

tomar, a missão pode recuperar seu propósito, redefinindo suas reais motivações e 

certamente encontrar seu lugar especial. Nesta procura por um sentido, a missão 

pode apresentar a visão do Reino de Deus, incentivando a interdependência e, 

segundo Sung, proclamando a possibilidade de um novo jeito de viver e “a busca de 

um novo sentido de vida, um sentido mais humano, que pressupõe e é, ao mesmo 

tempo, constituído de uma nova forma de ver e compreender a vida e a realidade que 

nos cerca (uma nova epistemologia)”.366 É o que Bosch denomina de tensão polêmica 

com o sistema deste mundo. E será aqui que essa Igreja da margem, da periferia, 

poderá desempenhar um papel fundamental na transição paradigmática e 

operacionalização do novo jeito de pensar e fazer. 

Ela pode ser incentivadora de uma militância que trabalhe por uma cultura de 

fronteira. Ela realiza uma missão “com os ‘outros” e não “para os ‘outros”. Revendo 

suas motivações, a igreja atual pode deixar de reproduzir uma antimissão e 

participar da Missio Dei respeitando a agenda e a “casa do ‘outro”.   

                                                           
365 SANTOS, Boaventura de Sousa. Epistemologias do Sul, p. 19. 
366 SUNG, Jung Mo. Educar para Reencantar a Vida, p. 128. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A globalização permitiu maiores estreitamentos entre povos que anteriormente 

estavam isolados uns dos outros, pois a rapidez que as informações caminham e 

circulam massivamente oportunizou condições de maior tolerância entre grupos, e 

hoje é possível realizar projetos em parceria em diferentes regiões do mundo, 

compartilhar produções culturais, valores, ideias e costumes, de forma muito mais 

eficiente e ágil.  

Entretanto, o contato entre diferentes culturas muitas vezes representou um 

aniquilamento de culturas autóctones por outras hegemônicas. Algumas sociedades 

dominantes canibalizaram culturalmente outros segmentos sociais que consideraram 

menos expressivos e mais pobres, ou simplesmente porque eram diferentes, 

pensamento que também é compartilhado por Boaventura de Sousa Santos, ao 

sustentar que esse encontro ocasionou um epistemicídio,367 porque foi uma via de 

“mão única” e as monoculturas predominantes destruíram conhecimentos 

alternativos. Ele exemplifica ao recordar que a cultura ocidental e a modernidade 

impuseram um contato colonial que foi silenciador e de desprezo, por isso hoje  
 

quando queremos tentar um novo discurso ou teoria intercultural, enfrentamos um 
problema: há nos oprimidos aspirações que não são proferíveis, porque foram 
consideradas improferíveis depois de séculos de opressão. O diálogo não é possível 
simplesmente porque as pessoas não sabem dizer: não porque não tenham o que 
dizer, mas porque suas aspirações são improferíveis.368  
 

Esse encontro foi caracterizado como imperialista e “silenciador”, porque o lado 

“mais fraco” não teve a chance de sentar-se à mesma mesa de conversa e 

apresentar suas ideias, propostas e anseios. Atualmente, o grande desafio que ficou 

para a nossa geração é articular possibilidades que consigam fazer o “silêncio falar”, 

quebrando assim o ciclo que continua a reproduzir silenciamentos, o que é uma 

tarefa nada fácil. 

Enrique Dussel também denuncia essa arrogância do pensamento ocidental e 

revela o quanto as modernidades, a partir do século XVI, construíram uma 

concepção do conhecimento que subalternizou outras epistemologias. Para o 
                                                           
367 SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a Teoria Crítica e Reinventar a Emancipação Social, p. 
29. 
368  Ibid. p. 55. 
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autor, a ideia de superioridade ocidental pressupõe a diferença colonial, que 

transforma diferenças em valores. 

No bojo da crítica a todas as formas de subjugação sociocultural, especialmente 

o desrespeito com a alteridade, uma grande lição desponta para a missiologia: a 

possibilidade de rever suas abordagens nos modelos de prática missionária, pois o 

passado nos mostra que, predominantemente, não houve intercâmbio, reciprocidade, 

interculturalidade nos empreendimentos de missão, ao contrário, muitas vezes o 

contato foi configurado como imperialista e colonialista. 

Esta pesquisa permitiu que verificássemos como, no decorrer da História, a 

caminhada do movimento missionário em alguns momentos tomou rumos que 

facilitaram seus desvios do propósito inicial do cristianismo. O capítulo dois mostrou 

como a institucionalização e a hierarquização com suas consequências prepararam 

a configuração do paradigma missionário que posteriormente receberia uma forte 

marca dos movimentos de expansão colonialista.  

O Iluminismo entra em cena para dar sua grande contribuição, conforme 

descreve o capítulo três, para formatar o modelo norte-americano que se tornou a 

matriz do paradigma dominante na prática de missão protestante com suas ideias de 

superioridade e racionalidade ocidental. Suas crenças no progresso ajudaram a 

alavancar a expansão cristã e semear a ideologia do Destino Manifesto, que por sua 

vez veio determinar o tipo de abordagem na ação missionária em seus encontros 

com o “outro”: aqueles que consideram sua cultura superior são enviados para 

ajudar os pobres e decidir o que é melhor para eles. 

Lembramos também o quanto o puritanismo e o pietismo, que incentivaram o 

desprezo pelas “coisas terrenas”, influenciaram o processo de sedimentação do 

pensamento evangélico conservador. Eles contribuíram para reforçar essa herança 

dualista no paradigma missionário, que insiste em priorizar só a estratégia 

kerigmática, pois o que realmente importa é a “salvação das almas”, uma concepção 

que também chancela o “encobrimento do ‘outro”. 

A missão conversionista e sua predecessora, a visão civilizacionista, 

encontraram terreno fértil nos países do Sul colonizados pelo Norte até o século XX. 

Agora no terceiro milênio, em um mundo que sofreu mudanças significativas e vive 

uma crise paradigmática sociocultural e epistemológica, a ação missionária com suas 

estratégias também mostra claros sinais de esgotamento. É justamente com esta crise 

que o capítulo primeiro deu abertura ao texto e o capítulo quatro veio trazer uma 
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proposta para um reencontro com um modelo dialógico, ou seja, por uma missiologia 

descolonial. 

A prática missionária reinante no mundo protestante continua a reproduzir a 

lógica colonialista eurocêntrica de dominação que reforça a negação da identidade 

do “outro” e o reduz a objeto, por isto este assunto também nos remete a uma 

reflexão sobre a nossa real motivação na busca de novas adesões para o nosso 

grupo cristão. Com o arrefecimento da ideologia do Destino Manifesto, “os eleitos” já 

não precisam cuidar e salvar o mundo, agora basta pregar o evangelho para “ganhar 

almas” e “povoar o céu”. Esta missiologia bancária privilegia resultados quantitativos, 

fazendo que o “outro” continue invisível e o cumprimento das metas propostas seja o 

mais importante. Por isto, temos percebido que algumas agências mais 

conservadoras têm medo dos que querem viver missão na integralidade. 

Missionários alinhados com este paradigma dominante raramente se importam 

com a realização plena do ser humano. Há pouco interesse em seu bem-estar 

completo, afinal a missão principal do cristão neste mundo é “arrebanhar almas para 

o céu”. O corpo pode sofrer, pois o mundo físico não tem valor. Entretanto, ele que 

foi enviado com a ordem “assim como o Pai me enviou, eu também vos envio” 

geralmente quer ter um padrão de vida acima da média da maioria das pessoas do 

lugar onde vive. Eles “pregam” para populações locais e costumam voltar para o 

“seu gueto”, a sua boa casa, com sua família e seus amigos. Alguns aboliram 

projetos de formação continuada para nacionais, pois essa história de curso superior 

é para ocidentais. Despejar alguns conteúdos e repassar fórmulas para as pessoas 

dão a eles a sensação de cumprimento do dever como cristão. 

A obsessão por gerenciabilidade com seus métodos e esquemas desviou o 

foco para o cumprimento de programas de igrejas e organizações e não mais o 

relacionamento com pessoas. O sentimento de superioridade que ficou impregnado 

no paradigma de missão continua levando muitos missionários a acreditarem que 

eles é que sabem quais são os melhores projetos para a cultura em que serão 

enviados e continuam se sentindo seus “salvadores”. Poucos missionários têm 

conseguido escapar desse “complexo de messias”. 

Constatamos que é preciso escutar para entender, e ao compreender, ganhar 

condições para dialogar. Aquele que se sente “superior” pensa que sabe tudo e por 

isto a comunicação para ele se dá por uma via de mão única. Sua arrogância, ainda 

que cheia de piedade, limita sua visão e impede que ele descubra as riquezas de 
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outras visões de mundo. Se não escutamos as pessoas, não temos muito que dizer 

para elas, pois “no processo da fala e da escuta a disciplina do silêncio a ser 

assumido com rigor e ao seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam é um sine 

qua non da comunicação dialógica”.369 Portanto, precisamos estar atentos e ser 

cautelosos com práticas silenciadoras. É preciso humildade para admitir que o 

“outro” também tem o que dizer e não rotular as diferenças como inferioridade.  

Quando não escutamos, invadimos a “casa do ‘outro”, usufruímos de “sua 

hospitalidade” e usamos pessoas como trampolim para alcançar nossos objetivos. 

Segundo Paulo Freire, “na invasão cultural, como de resto em todas as modalidades 

da ação antidialógica, os invasores são os autores e os atores do processo, seus 

sujeitos; os invadidos, seus objetos. Os invasores modelam; os invadidos são 

modelados”.370 Ao impor nossa visão de mundo, ameaçamos deteriorar sua 

originalidade e reprimimos suas potencialidades e criatividades. 

Mais uma vez Boaventura de Sousa Santos nos brinda com propostas 

enriquecedoras para uma concepção pós-imperial em direitos humanos e 

fundamental para uma nova configuração do paradigma de missão protestante, 

relembrando que “um diálogo intercultural deve começar pela hipótese de que as 

culturas sempre foram interculturais, mas também com o entendimento de que os 

intercâmbios e interpenetrações sempre foram muito desiguais e inerentemente 

hostis ao diálogo cosmopolita”.371 Se reconhecemos os desvios na História e 

recuperamos uma abordagem sistêmica que reconheça a Missio Dei como projeto 

central do cristianismo, será possível construir uma concepção multicultural contra-

hegemônica na missão cristã. Os empreendimentos de missões deixam de ser 

simples iniciativas humanas, mas passam a ser reconhecidos como parte do trabalho 

de Deus no mundo. A lógica eclesiocêntrica reduz o objetivo primordial da missão em 

ações dos cristãos para propagar o cristianismo, desviando o foco do protagonismo 

de Deus que trabalha e age neste mundo e convida todo cristão a participar do que 

Ele está fazendo no universo.  

Será que podemos tirar lições das experiências imperialistas? Percebemos que 

“a igreja de hoje, no cumprimento de sua tarefa missionária, precisa levar a sério 

este perigo. Será que realmente aprendemos com a História? É fácil demais 
                                                           
369 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, p. 13l. 
370 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 173. 
371 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para Descolonizar Occidente: más allá del pensamento abismal, 
p. 101. 
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reproduzir os erros dos missionários do passado, e implantar uma versão do 

cristianismo baseado a cultura do missionário”.372 Muitas vezes, nossa “adaptação” é 

só uma capa. É só um passaporte para  a aproximação de pessoas e comunidades, 

mas a concepção ainda é colonialista porque consideramos “este povo tão diferente” 

como sendo inferiores. 

Se a igreja aprendeu com a História, ela sabe que precisa estar atenta aos sinais 

dos tempos e sensível em suas interações com o “outro”, buscando uma relação 

firmada na dialogicidade. E para continuar tendo a relevância inicial e cumprindo o 

propósito para o qual existe, ela precisará ser flexível para mudanças e buscar 

adequações.  

Convocadas pela representação do Movimento Lausanne no Brasil e apoiadas 

por mais três organizações, algumas lideranças evangélicas se reuniram em 

novembro de 2012 para refletir sobre “quais são as principais razões que impedem a 

igreja brasileira de enviar mais missionários transculturais”. O grupo admitiu que a 

maioria das igrejas ainda confunde a missão de Deus com empreendimentos 

missionários da igreja local, reconhecendo também que missões se tornou um 

departamento e não a razão de ser da igreja. Um dos pontos que mereceram ampla 

discussão foi a constatação de que “a liderança das igrejas e das agências 

missionárias não está sabendo como lidar com as mudanças que estão ocorrendo 

no cenário mundial e que afetam a forma de fazer missões”.373 Há um descompasso 

evidente entre abordagens e metodologias empregadas e as demandas dos novos 

tempos. 

Bosch nos traz à memória uma verdade que não podemos esquecer: a 

necessidade de ser um constante tornar-se, pois: 
 

Todo este estudo parte da premissa de que a definição de missão é um processo 
contínuo de peneirar, testar, reformular e descartar. Isso significa que se deve 
entender a missão como uma atividade que transforma a realidade e, 
simultaneamente, que existe uma necessidade constante de a própria missão se 
transformar.374 
 

                                                           
372 GREENWOOD, Philip J. Fazedores-de-Tendas – Fazedores de Discípulos: a preparação e 
capacitação dos fazedores-de-tendas brasileiros, p. 98. 
373 www.indígenas.org.br. Quais são as principais razões que impedem a igreja brasileira de enviar 
mais missionários transculturais, p. 2. 
374 BOSCH, David. Missão Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 609. 
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Portanto, a tese vem reforçar a urgência de a missiologia incluir em sua pauta  

a reflexão sobre a alteridade, pois o modelo vigente que impera na ação missionária 

sofre uma exaustão e tem se caracterizado como catequético, não consegue ouvir o 

“outro”, e sua maior preocupação é o cumprimento de programas. Ela poderia definir 

como uma de suas metas o trabalho pela construção de um pensamento de fronteira 

que resgate a prática dialógica e a coexistência entre os diferentes, orientando a sua 

abordagem evangelística para deixar de ser “bancária” e recuperar sua forte marca 

relacional e encarnacional. A missiologia poderia ainda participar da construção de 

um conhecimento multicultural que rejeite a abordagem vertical e a sua forma de 

contato hegemônico silenciador. Essa atitude combateria o vício da reprodução de 

uma “história única”, que insiste em interpretar outras culturas a partir da sua visão 

de mundo. E, obviamente, reduziria consideravelmente os estereótipos criados por 

causa de nossas inseguranças no encontro com o diferente e as diferenças. Émile 

Léonard também se referiu a essa situação comentando o fato de pessoas visitantes 

em uma cultura julgarem ou falarem precipitadamente sobre a realidade do novo 

lugar ou seus costumes “sem uma compreensão profunda do país, o que acontece 

constantemente ainda em nossos dias, com sacerdotes que, após breve viagem de 

conferências, expõem em outros países, suas opiniões tão apressadas quanto 

definitivas”.375 

O pensamento de fronteira, ou interculturalidade como preferem alguns críticos, 

para Walter Mignolo é uma condição histórica inevitável que emergiu na mestiçagem 

e na miscigenação como “uma nova forma de pensar provocada pela expansão 

imperial moderna e a necessária matriz colonial de poder que o expansionismo 

moderno implica”.376 O fenômeno é uma consequência que eclodiu dentro do 

contexto do expansionismo colonial moderno. 

É importante pensar missão e alteridade recuperando uma abordagem 

dialógica relacional porque o mundo definitivamente mudou. Novos problemas 

despontam na agenda mundial como o respeito e reconhecimento das diferenças, o 

tratamento das minorias, questões ecológicas e outros. Esperar que a Missiologia 

seja responsável por mudanças na prática  missionária é correr o risco de ficar 

apenas em abstrações e retóricas pois “a entidade” missiologia não constroe 

                                                           
375 LÉONARD, Émile. O Protestantismo Brasileiro, p. 35. 
376 MIGNOLO, Walter D. The Idea of Latin America, p. 10. 
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paradigmas por decreto. O propósito desta pesquisa é falar a pessoas, homens e 

mulheres, jovens e crianças e parceiros de ministério para nos colocarmos nas mãos 

de Deus para colaborar com Ele naquilo que Ele quer fazer no mundo.  

A Igreja do Sul, como vítima colonizada que foi, não deveria mais reproduzir 

erros do passado que promovem uma antimissão, mas buscar alternativas que 

neutralizem a matriz colonizadora que reina no paradigma missionário. Em alguns 

países da Europa, os teólogos e pensadores estão escrevendo livros sobre 

paradigmas emergentes e possibilidades para a missão na pós-cristandade. E o 

Brasil, de uma maneira especial, precisa estar atento, tirar lições e com humildade 

encontrar seu papel no cenário mundial, cuidando para não ser mais um novo 

império cristão.  

É preciso coragem para estar “de volta ao começo”, quando chegamos ao que 

parece o “fundo do fim”, como diz o poeta Gonzaguinha. 
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