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Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe 
a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas 

obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. 
Mateus 5.13a, 14a, 16 NVI

Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que 
está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre 

todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua 
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 

Filipenses 2.9-11 NVI

Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra 
e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas 

existem e foram criadas. 
Apocalipse 4.11 NVI
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Prefácio

“IGREJA: agente de transformação” se propõe a dialogar com os 
anseios crescentes de inúmeros seguidores de Jesus Cristo que buscam 
compreender, vivenciar e se comprometer no processo histórico bra-
sileiro a partir do caráter intrínseco do sentido de ser Igreja de forma 
contextualizada e integral.

O livro procura, ainda, responder ao interesse latente de pesquisa-
dores do fenômeno religioso brasileiro que ganhou visibilidade nos 
grandes centros urbanos, na mídia e nas instâncias de poder. Estudiosos 
de teologia e filosofia, ciências da religião, ciências sociais, missiologia, 
aconselhamento pastoral, educadores, lideranças religiosas em geral, 
estudantes universitários, profissionais e autodidatas militantes en-
contrarão farto e consistente conteúdo para suas análises e elaboração 
de roteiros de estudos em grupo a partir de seus campos de pesquisa e 
intervenções comunitárias que impactam diferentes segmentos sociais.

Procurando ser acessível, sem perder a qualidade e a profundida-
de de sua produção intelectual, “IGREJA: agente de transformação” 
busca tratar de implicações práticas: instigar, provocar e fomentar um 
movimento de transformação que atinge o leitor para, gradualmente, 
espalhar-se na família, na vizinhança, na comunidade de fé, na socie-
dade local, regional e nacional que sintetiza uma realidade de brutal 
desigualdade econômica, cultural, social e política.

Missão Aliança e Ediciones Kairós abraçaram este desafiante proje-
to editorial, com desprendimento e ousadia, ao reunir a contribuição 
que vem se consolidando há mais de quatro décadas sob a perspectiva 
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da teologia da missão integral na América Latina em um novo livro na 
sua edição em português.

Esta obra somente foi possível pela graça de Deus e pela colabora-
ção voluntária de autores vinculados à Fraternidade Teológica Latino-
Americana devido ao ideário que os une de buscar, em primeiro lugar, 
o Reino de Deus e a sua justiça.

Entre os autores brasileiros, um nordestino da estirpe e trajetória 
singular de Robinson Cavalcanti. Um paulistano de ascendência ja-
ponesa que Deus fez cidadão do mundo, Key Yuasa. Um cidadão do 
Planalto Central visceralmente comprometido com o Evangelho, sem 
perder as raízes criativas do regionalismo brasileiro, a partir de Brasí-
lia, centro do poder nacional, Carlinhos Veiga. Um carioca que se tor-
nou paulistano por força de seu chamado ministerial, Ziel Machado, 
que tem percorrido a América Latina e outros continentes, tendo como 
plataforma estratégica uma igreja local na metrópole de São Paulo.

Entre os autores hispânicos, nomes consagrados na América Latina 
e internacionalmente, como Samuel Escobar e Pedro Arana Quiroz, 
que vivem com simplicidade movidos pela paixão do Evangelho. 
Nancy E. Bedford, Alberto Roldán e Alberto Guerrero que possuem 
larga experiência nos campos da educação teológica e pastoral.

Intercedemos a Deus, doador e sustentador da vida, para que este 
livro estimule o aprofundamento do estudo da Palavra revelada no 
Antigo e Novo Testamento, nas leituras complementares e nas vivên-
cias que o leitor tem acesso de modo a ser “agente de transformação” 
para a honra e a glória do nome de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo.

            Janeiro de 2011

C. René Padilla                                                        Péricles Couto

ABERTURA
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A teologia da missão 
da igreja no Brasil

Robinson Cavalcanti

1

A Terra de Santa Cruz

O Brasil nasce sob a cruz e a espada. Portugal se expandia, tendo 
o rei como chanceler da Ordem de Cristo, sucessora da Ordem 

dos Templários, com o propósito de fazer avançar a Fé e o Império. As 
caravelas, que circundaram a África, descobriram o caminho para as Ín-
dias, se estabeleceram em Malaca, em Goa, em Macau, ou descobriram 
o Novo Mundo, levavam seus Capelães. Embora um empreendimento 
militar, político e econômico, as navegações lusitanas estavam imbu-
ídas de uma ideologia missionária: levar a civilização e a fé. O Padre 
Antonio Vieira, posteriormente, iria sistematizar com maestria essa 
leitura de um Portugal como povo escolhido, somente reeditado pelos 
Peregrinos fundadores dos Estados Unidos da América. 

Daí, o Frei Henrique de Coimbra e a Primeira Missa, a Ilha de Vera 
Cruz e a Terra de Santa Cruz. A realidade, porém, é que Portugal era um 
pequeno país, com cerca de um milhão de habitantes, com pouca gente 
para povoar e defender um grande império, e com um número inferior 
de clérigos que o necessário para promover a tarefa evangelizadora. 
O Brasil ficou na primeira missa, com escassas segundas. Por dois 
séculos aqui vieram os homens, deixando chorosas as mulheres no 
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porto de Lisboa, sob a máxima que “além do Equador não há pecado”, em 
busca do ouro, da riqueza rápida, e dos intercursos erótico-afetivos 
descomprometidos com índias e africanas, como bem analisou Vianna 
Moog em seu clássico “Bandeirantes e Pioneiros”. Um país sem padres 
e sem sogras já nasce com um déficit de consciência inibidora, um 
déficit de superego.

A religiosidade se consolida de forma superficial, com débeis 
vínculos institucionais, com uma catequese deficiente, supersticiosa, 
sincrética, folclórica, tendo como fonte principal as raízes ibéricas, 
com o culto aos santos, as festas, as romarias. O período colonial traz a 
ideologia guerreira, da missão libertária contra os mouros islâmicos, o 
Cristo-Rei, a Cristandade como escatologia realizada (pós-milenista). 
Houve intentos missionários sérios, especialmente por parte dos Je-
suítas, mas o clero secular, em uma rotina monótona de provisão dos 
Sacramentos e Ritos de passagem, vivia dependente dos senhores das 
sesmarias, e, com frequência, com mulher e filhos, guardando o celiba-
to, mas não exatamente a castidade.

Templos foram erguidos, cruzes erigidas, em um visual marcado 
pela presença dos símbolos religiosos cristãos.

Os franceses huguenotes tiveram duas breves passagens por aqui: 
no Rio de Janeiro e no Maranhão. No Rio foi celebrada a primeira 
Santa Ceia do continente, e redigida a primeira Confissão de Fé refor-
mada nas Américas. Os holandeses, também reformados, chegaram a 
se estabelecer no Nordeste, com um primeiro experimento no Novo 
Mundo de uma sociedade multicultural e com liberdade religiosa, 
especialmente para os judeus, que no Recife abriram a sua primeira 
sinagoga. A reconquista luso-católica, que expulsa os holandeses –que 
daqui saem para fundar Nova York–, nos trará de volta o monopólio 
da Igreja de Roma e a Inquisição.

A Civilização Católica de Cristandade se manteve com as Capitanias 
Hereditárias, os Governos-Gerais, o Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves, após a vinda da família real no início do século XIX, com a 
Independência e o Primeiro e Segundo Reinados, sob a égide da Cons-
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tituição Imperial outorgada de 1824, garantidora dos seus privilégios e 
das restrições draconianas aos direitos de cidadania dos seguidores de 
outras religiões, ausente o conceito de liberdade religiosa.

A vinda do Protestantismo de Capelania, com os ingleses viven-
ciando sua fé isolada, com sua consciência de uma presença transitó-
ria em nosso país, não trazia nenhuma proposta missionária, a não ser 
a provisão das suas próprias necessidades, sem qualquer impacto na 
vida nacional. O mesmo se diga do Protestantismo de Imigração, com 
suíços e alemães, com suas colônias agrícolas, apenas transplantando 
a sua cultura de origem, assistida, muito lentamente, por escassos 
pastores e catequistas. E assim seria, por muito tempo, em um isola-
mento espacial e cultural.

Henry Martyn, missionário inglês anglicano, a caminho da Índia e 
da Pérsia, onde morreria jovem, após um ministério breve e fecundo, 
tem o navio em que viajava ancorado em Salvador, Bahia, por alguns 
dias, para reabastecimento. Desce à terra firme. Faz contato com os na-
tivos. Fica impressionado com o número de cruzes, no topo das Igrejas, 
nos cemitérios, nos morros, ao mesmo tempo em que o povo parecia 
não compreender o sentido e as implicações da mesma: “Cruzes em 
profusão. Mas, quando será que esse povo ouvirá com clareza a pura 
mensagem da cruz?”, escreveu, prevendo a necessidade de um Protes-
tantismo de Missão nessas terras.

E é o que ocorrerá a partir de meados do século XIX.

 A Bíblia além da cruz
A Cristandade no Brasil estava estabelecida por três séculos. O vín-

culo com o Estado era de subordinação e não de tutela, no modelo do 
padroado ou regalismo. Com a Independência, o Imperador do Brasil 
é feito sucessor na nova nação da chancelaria da Ordem de Cristo, com 
o clero funcionário público, com o Estado arrecadando os dízimos, 
nomeando os bispos e provendo os salários. O modelo político era 
de exclusão: dos indígenas, dos escravos, das mulheres, dos brancos 
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pobres, dos não católicos romanos. Com o segundo Reinado viria uma 
Igreja debilitada, carente de quadros, enquanto o Liberalismo político, 
o Positivismo e a Maçonaria cresceriam à sua presença entre setores 
ilustrados das elites, principalmente na Corte. A abertura dos portos 
às “nações amigas” nos colocaria sob a influência inglesa em todas as 
áreas, menos na religião.

A presença de protestantes batistas, metodistas e presbiterianos 
entre os confederados derrotados na Guerra da Secessão, vindos 
dos Estados Unidos, principalmente ao Estado de São Paulo, onde 
fundam a cidade de Americana, também se insere no modelo não 
missionário da imigração.

É nesse contexto que aqui chega, em 1855, o médico e pastor es-
cocês Robert R. Kalley, fugindo da perseguição religiosa portuguesa 
na Ilha da Madeira. Funda as primeiras Igrejas evangélicas entre 
brasileiros no Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Recife. Sua esposa 
dá início à Escola Bíblica Dominical, e compila o primeiro hinário, 
denominado “Salmos e Hinos”. Kalley se relaciona com a Corte, trava 
amizade com o Imperador, e converte mulheres da aristocracia. O seu 
ministério é a raiz das Igrejas congregacionais e cristãs evangélicas. 
Em 1859, é a vez do primeiro missionário presbiteriano, Ashbel G. 
Simonton, fundador do jornal Imprensa Evangélica, a ser veiculado 
para o grande público. Depois, teremos a presença de metodistas, 
batistas e episcopais, no que se denominou de Protestantismo de 
Missão, e cuja presença na segunda metade do século XIX tão bem foi 
descrita por David Gueiros Vieira, em seu “Protestantismo, Maçona-
ria e a Questão Religiosa no Brasil”.

À semelhança dos portugueses católico-romanos do século XVI, os 
anglo-saxões protestantes do século XIX também traziam uma visão 
própria de missão de caráter civilizatório: uma fé superior, o progresso 
e a democracia, para um país “atrasado, oligárquico, idólatra e supers-
ticioso”. “Dedicado à Glória de Deus e ao Progresso Humano”, é o que 
se lê no pórtico da Capela do primeiro colégio protestante do Brasil.
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Na bagagem ideológica, a herança da Reforma Protestante, do Pu-
ritanismo, do Pietismo, do Avivalismo e do Movimento Missionário, a 
ruptura com a ordem medieval, sua rigidez estamental e o seu modo 
de produção feudal, abrindo caminho para o indivíduo, a burguesia, 
o modo de produção capitalista, a democracia representativa. O Evan-
gelho é pregado, a Bíblia disseminada (tantas vezes queimadas em 
público, autos de fé, como “falsas”), mas se procura criar uma linha 
de navegação com os Estados Unidos, promove-se uma exposição in-
dustrial, e se posiciona contra a escravidão, a monarquia e o vínculo 
entre Igreja e Estado. Quando Rangel Pestana e Quintino Bocaiúva 
fundam o primeiro “clube republicano”, embrião do futuro Partido 
Republicano, como dissidência do Partido Liberal, dos escassos oito 
membros, dois eram protestantes. Não foram as escolas missionárias 
tidas como “celeiros de republicanos”? E o histórico feito da primeira 
Igreja Evangélica Fluminense de exigir dos novos membros que so-
mente fariam sua pública profissão de fé se libertassem, antes, os seus 
escravos, dando-lhes cartas de alforria? 

As rígidas restrições às religiões, até então toleradas, chegam ao fim, 
ao nível legal, com a República e a Constituição de 1891. Sem o amparo 
do Estado, porém, a Igreja Romana, que manda da Europa levas de 
missionários e expande o seu número de Dioceses, dá início a uma 
implacável perseguição social contra as “novas-seitas”, que, embora 
lentamente declinante, prossegue até a década dos anos 60 do século 
XX e o Concílio Vaticano II, sob o papa João XXIII.

A Bíblia de edição protestante, da Sociedade Bíblica Britânica e Es-
trangeira, começou a chegar ao Brasil com a família real e o Tratado de 
Amizade, Navegação e Comércio entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Os 
colportores, ou vendedores de Bíblia, e os missionários, adentraram 
os nossos sertões, muitas vezes montados em mulas para divulgar a 
palavra de Deus a uma população de analfabetos. A leitura da Bíblia 
foi um desafio para a alfabetização.

Pelos jornais, atas e relatórios, podemos perceber que não havia um 
unilateralismo espiritualizante, de apenas “salvar almas” em nossos 
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pioneiros. Como eram escatologicamente pós-milenistas ou amilenis-
tas, tinham uma percepção de uma fé sociológica e historicamente pre-
sente, uma ideia de uma fé encarnada, com os cristãos presentes, como 
sal e luz, fazendo uma diferença. Nesse processo, podemos destacar a 
fundação, praticamente em todo o País, de colégios evangélicos, que 
atraíam a nascente classe média urbana e mais cosmopolita, e provia 
de bolsas para os mais pobres, e o seu pioneirismo como escolas mistas, 
profissionalizantes (com cursos técnicos comercial, agrícola e indus-
trial), a introdução da disciplina Educação Física e a prática pioneira 
de esportes como basquetebol e voleibol, com uma visão mais integral 
do ser humano, e menos mórbida em relação ao corpo e positiva em 
relação ao valor do trabalho.

O presidente Café Filho, em seu livro de memórias, afirma: “Foi na 
Escola Missionária (presbiteriana, de Natal, RN) que aprendi a amar a 
Democracia”. O presidente Itamar Franco, um órfão, conseguiu estudar 
mediante uma bolsa de jogador de futebol de um colégio evangélico 
(metodista, de Juiz de Fora, MG). A influência de valores cristãos atin-
giu amplos setores da população, inclusive as elites. Minha conversão 
se deu em um desses colégios (O XV de Novembro, presbiteriano, de 
Garanhuns, PE). Não se pode negar o esforço das Igrejas protestantes 
para alfabetização, inclusive de adultos, para a leitura da Bíblia e para 
a educação formal, elevando o nível cultural de muitos. As conversões 
e a alfabetização promoveram pessoas profissionalmente, libertaram 
muitos do vício, estimularam a ética e a sobriedade, reduziram a vio-
lência e fortaleceram a instituição familiar, enquanto estimulavam o 
exercício responsável da cidadania, mesmo sendo uma reduzida mi-
noria. Isso demonstra que a influência cristã não depende de número, 
mas de convicções e visões, de um conceito de missão. A Escola Bíblica 
Dominical foi pioneira na compreensão de uma educação continuada.

Essa visão integral foi demonstrada por inúmeros exemplos, e gos-
taria de destacar a presença dos Butler –pai e filho– como pastores-
médicos na cidade de Canhotinho, em Pernambuco, em uma região 
empobrecida e extremamente carente na área de saúde.
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A criação da Igreja Presbiteriana Independente (1903) e o movimen-
to radical batista, dos anos 1920, demonstram quão rapidamente o pro-
testantismo forjou quadros e suscitou uma consciência nacionalista.

Esses quadros marcarão a sua presença com propostas socialmente 
de vanguarda nas Constituintes de 1934 e 1946, bem como no cam-
po da pesquisa e do ensino, granjeando respeitabilidade tanto moral 
quanto intelectual.

As restrições legais no Império e as perseguições sociais na Primeira 
República concorreram para criar uma identidade “evangélica” acima 
das fronteiras denominacionais, um sentido de pertencimento a um 
povo eleito, diferente e com uma missão de mudar vidas que mu-
dariam o país, promovendo uma unidade entre os protestantes, que 
desaguaria na criação da Confederação Evangélica do Brasil (CEB), em 
1934, como órgão aglutinador e de representação.

 A cruz, a Bíblia e a missão
A Missão da Igreja, no Brasil, teve que enfrentar um desafio crucial, 

quando a primeira Conferência Ecumênica Internacional, que teve lu-
gar em Edimburgo, na Escócia, em 1910, deliberou excluir a América 
Latina como campo missionário, por já se tratar de um “continente 
cristão”. A minoria derrotada naquele encontro deliberou convocar 
para 1916, na cidade do Panamá, um Congresso, onde foi reafirmado 
ser a América Latina um continente necessitado de missão, em virtude 
do seu cristianismo nominal, superficial e sincrético, e que essa missão 
deveria se dar em unidade.

Delegados brasileiros participaram dos Congressos Evangélicos 
Latino-Americanos (CELAs) na primeira metade do século XX.

De suma importância, para a promoção da unidade, para a pro-
dução de material de Escola Bíblica Dominical, para a promoção de 
eventos temáticos e publicações, em que se manteve uma identidade 
e uma consciência reformada, foi o trabalho da Confederação Evangé-
lica, destacando-se a “Conferência do Nordeste”, de 1962, no Recife, 
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sob o tema: “Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro”, reunindo 
intelectuais seculares e pensadores protestantes, para debater a missão 
social da Igreja em um país em crise, em plena Guerra Fria.

A hegemonia do Protestantismo de Missão permanece até o Golpe 
Militar de 1964, em que se combinava uma tradição evangélica (ou 
evangelical): A Bíblia, a Cruz de Cristo, a Conversão, a Santidade, o 
imperativo evangelístico, com uma ênfase na responsabilidade social 
como evidência de salvação e obediência aos ensinos bíblicos.

No meio desse período, o quadro religioso protestante se altera com 
a chegada do Pentecostalismo, no início da segunda década do século 
XX, de um lado com o separatismo absoluto da Congregação Cristã 
no Brasil, de um outro lado o separatismo relativo da Assembleia de 
Deus, com um forte tom arminiano e pré-milenista, com um pessimis-
mo histórico. O crescimento do pentecostalismo nesse primeiro perío-
do da sua história no Brasil se deu de forma muito discreta, de escassa 
visibilidade cultural ou política, com o cenário ainda dominado pela 
presença articulada do Protestantismo de Missão.

Os anos 60, que começaram sob o impacto da Revolução Cubana, 
passaram pelo Concílio Vaticano II, terminam com o ciclo de protestos 
estudantis de Paris, conviveram com o fechamento da Democracia e o 
Ciclo de Ditaduras Militares na América Latina. Essa mesma década, 
no campo religioso brasileiro, vai ter a sua primeira metade dominada 
pela controvérsia “tradicionais” vs. “renovados”, que resultará em um 
ciclo de cismas em diversas denominações históricas brasileiras: batis-
tas, metodistas, congregacionais e presbiterianos.

A repressão da Ditadura (durante a qual a própria Confederação 
Evangélica foi fechada), o crescimento do Pentecostalismo e da Re-
novação Espiritual, a chegada de “missões de fé” de origem norte-
americana, e o fundamentalismo, todos esses concorrem para o início 
de um progressivo declínio da presença social, cultural e política dos 
protestantes. Com “esse” mundo fechado, a saída é o “outro” mundo; 
com o presente fechado, a saída é o futuro mundo. A escatologia pré-
milenista e pré-tribulacionista avança enquanto a presença cristã recua.
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Os anos 50 e início dos anos 60 viram chegar até nós a importa-
ção das controvérsias norte-americanas, tipo “Evangelho Social vs. 
Evangelho Individual”, “Liberalismo vs. Fundamentalismo”, embora 
a maioria das igrejas protestantes da América Latina tenham optado 
por ficar de fora das três centrais ecumênicas: Conselho Mundial de 
Igrejas (hegemonia liberal), Conselho Internacional de Igrejas Cristãs 
(hegemonia fundamentalista) e Aliança Evangélica Mundial (hegemo-
nia evangelical). O que era, até então, um “mare nostrum” evangélico 
vai se deparar com a presença, ainda que limitada, da Neo-Ortodoxia e 
do Liberalismo, no movimento ecumênico, e do fundamentalismo, no 
movimento antiecumênico.

Por quase três décadas viveu o Brasil os seus “anos de chumbo”. Os 
escassos neo-ortodoxos e liberais do movimento ecumênico (em geral, 
generais sem tropas), vão para o exílio, são excluídos das cúpulas ecle-
siásticas ou optam por uma baixa visibilidade. O Pentecostalismo e o 
Fundamentalismo avançam. O Evangelicalismo, nas Igrejas históricas, 
fica na defensiva, confuso com os novos desafiadores e concorrentes 
ideológicos (e missiológicos).

Nesse contexto sombrio, como que de súbito, sente-se um sopro 
revitalizador e renovador: a missão integral da Igreja é reafirmada.

 O Espírito de Lausanne
No início da década de 1960, já percebíamos no Brasil o início de 

uma polarização entre a “salvação das almas” e a missão social.
No mundo, o Conselho Mundial de Igrejas (CMI), maior entidade 

ecumênica, ia na segunda direção, com reduzida ênfase evangelís-
tica. Em 1966, patrocinado pela Associação Billy Graham e a revista 
Christianity Today, reuniu-se em Berlim o Congresso Internacional de 
Evangelismo, com mais de 1.000 participantes. Desse congresso, saiu a 
recomendação para que se promovam congressos continentais.

Foi o que aconteceu em Bogotá, Colômbia, em 1969, com a reali-
zação do 1º Congresso Latino-Americano de Evangelização –Clade I. 
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Nos corredores daquele congresso, entre jovens pensadores, surgiu 
a ideia de se criar a Fraternidade Teológica Latino-Americana – FTL. 
Encontros regionais preparatórios tiveram lugar em julho de 1970, um 
deles em São Paulo-SP, na Faculdade Teológica Batista, coordenado 
pelo missionário Pr. Richard Sturz, professor de Teologia Contem-
porânea naquela instituição. Finalmente, em dezembro de 1970, no 
Seminário Jorge Alan, em Cochabamba, Bolívia, após a consulta A Bí-
blia na América Latina, foi oficialmente criada a FTL, com nomes como 
René Padilla, Samuel Escobar, Pedro Arana e outros.

A maioria dos integrantes da FTL era oriunda de movimentos na-
cionais vinculados à Comunidade Internacional de Estudantes Evan-
gélicos (IFES), representada no Brasil pela Aliança Bíblica Universitária 
(ABU), um dos espaços para a reflexão da missão integral durante os 
anos difíceis da Ditadura Militar.

Em 1971, o padre peruano Gustavo Gutierrez lança o seu livro 
“Teologia da Libertação”, dando início àquela escola de pensamento, 
com tema continental, releitura bíblica por uma ótica fortemente 
marxista e com premissas liberais. A FTL não foi criada contra a 
Teologia da Libertação, pois a antecede. A FTL, a partir de uma herança 
protestante e evangelical, tomando a sério a revelação e o contexto do 
nosso continente, aberto a contribuição da Filosofia e das Ciências 
Sociais, diante da polarização “Evangelho Social vs. Evangelho 
Individual”, ou “Fundamentalismo vs. Liberalismo”, tornou-se uma 
escola de pensamento de um evangelicalismo ao mesmo tempo 
piedoso, ortodoxo e socialmente progressista, promovendo várias 
consultas continentais e regionais, como O Reino de Deus na América 
Latina, em Lima, Peru, 1972, ou Os Evangélicos e a Política na América 
Latina, em 1983, em Jarabacoa, República Dominicana. Os integrantes 
da FTL foram responsáveis por uma fecunda produção intelectual.

Como desdobramento do Congresso de Berlim, e dos Congressos 
Continentais, teve lugar em Lausanne, na Suíça, em julho de 1974, o 
“Congresso Mundial sobre Evangelização Mundial”, com 2.400 par-
ticipantes e mais de 1.000 observadores e jornalistas. O Congresso de 
Lausanne, como ficou conhecido, aglutinando o mais amplo espectro 
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de representação denominacional e nacional, foi considerado um dos 
mais importantes encontros internacionais da História da Igreja, par-
ticularmente do Protestantismo. Dele saiu um documento, o “Pacto de 
Lausanne”, tendo como principal redator o Rev. John Stott, tido, ao 
lado do Credo Apostólico e da Confissão de Westminster, como um 
dos principais textos doutrinários do Cristianismo. A FTL se fez for-
temente representar, em sessões e seminários, sendo René Padilla e 
Samuel Escobar oradores do plenário, causando um forte impacto na 
defesa de uma missão integral da Igreja.

O Congresso de Lausanne teve um impacto muito forte, por meio 
do que foi denominado de Espírito de Lausanne: uma nova respon-
sabilidade sobre a missão mundial, em espírito de cooperação, e com 
uma visão integral. No período 1974 a 1982, vários encontros temá-
ticos foram realizados, com uma profusão de documentos do mais 
alto nível, em geral em parceria com a Aliança Evangélica Mundial 
(WEA), sobre temas como Evangelho e Cultura, Responsabilidade 
Social da Igreja, Estilo de Vida Simples como Opção Cristã, e tantos 
outros, sempre com a participação ativa da FTL, que ainda iria orga-
nizar o Clade II, em Huampani, Peru, 1979; e o Clade III, em Quito, 
Equador, 1992.

No Brasil, com o regime fechado, o fundamentalismo, o pentecosta-
lismo e a escatologia pré-milenista e pré-tribulacionista em ascensão, 
coube à ABU, à FTL, à Visão Mundial, à Vinde, e à revista Ultimato, a 
disseminação do Espírito de Lausanne. O Pacto de Lausanne foi pri-
meiramente editado pela CPAD, das Assembleias de Deus, por inicia-
tiva do missionário Laurence Olson, integrante da delegação brasileira 
àquele Congresso (presidida pelo pastor batista Nilson do Amaral 
Fanini, tendo como vice-presidente o pastor presbiteriano Neemias 
Marien). Vale ressaltar que, nos primeiros anos após a sua realização, o 
Congresso de Lausanne enfrentou resistências no Brasil, sendo o Pacto 
considerado moderado demais pelos liberais, e progressista demais 
pelos conservadores.

Os Congressos Brasileiros de Evangelização (CBEs) –e regionais, 
como os Nordestinos de Evangelização (CNEs)– bem como a fundação 



Toda igreja, grande ou pequena, necessita uma visão 
clara do que signifi ca ser povo de Deus na sociedade 
secular.
C. René Padilla

Jesus nos ensina a nos dirigirmos a Deus como “Pai”, 
como “Pai nosso”, visto que a relação entre Deus e o 
ser humano acontece sempre no seio de uma comuni-
dade, de um povo. 
Samuel Escobar 
 

A igreja deve cumprir a sua função profética, conver-
tendo-se na consciência moral e espiritual das nações 
e seus governos. 
Pedro Arana Quiroz

Para a Terra de Santa Cruz, a Cruz; para o “povo da Bí-
blia”, a Bíblia; para uma Igreja em missão, a missão, e 
integral, ontem, hoje, amanhã, sempre, em obediência 
ao seu Senhor.
Robinson Cavalcanti

O evangelho é o resgate da humanidade e, com ela, 
da história, da cultura, da economia, da política e das 
relações sociais.
Carlinhos Veiga

A igreja que propõe transformação deve estar, ela mes-
ma, em permanente transformação. Porque a ação do 
Corpo de Cristo deve ser inspirada, nutrida e conduzida 
pelo Espírito Santo de Deus. 
Ziel Machado

Que o Senhor possa nos orientar para que a Igreja 
cumpra o seu papel com fi delidade e que o nosso povo 
possa descobrir, com maior clareza, a sua vocação de 
ser Igreja como agente de transformação.
Key YuasaIG
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