
12. Ministério urbano no tempo do fim (3T 2016—O papel da igreja na 
comunidade) 
 
Material bíblico: Atos 18:1–28; Êxodo 2:23–25; Mateus 13:3–9, 18–23; João 15:12, 
13; 2 Pedro 3:9; Jeremias 29:7. 
 
Citações 

• Todas as cidades são loucas, mas a loucura é galante. Todas as cidades são 
bonitas, mas a beleza é desagradável.Christopher Morley 

• Sempre que estou em uma cidade, eu estranho que os tumultos não se 
desencadeiam todos os dias: massacres, carnificinas indescritíveis, um caos 
apocalíptico. Como pode tantos seres humanos conviverem entre si num espaço 
tão confinado sem se odiarem profundamente? Emil Cioran 

• Estamos vivendo na sociedade perturbada das cidades. Acredito que a tecnologia 
moderna seja uma das piores coisas já inventadas pelo ser humano.Marina 

Abramovic 
• Aqui na cidade grande as pessoas gastam o tempo em trabalho e dinheiro; elas 

não dão valor à amizades e isso pode ser depressivo.Adriana Lima 
• Você sabe que está em Los Angeles quando tudo que você pode ouvir são 

sirenes o tempo todo.CassieSteele 
• Em uma cidade grande como Los Angeles você pode gastar bastante tempo 

rodeado por centenas de pessoas e ainda assim você se sentirá um alienígena, um 
fantasma ou algo assim.Morley 

 
Perguntas 
 Como você explicaria os desafios do ministério urbano? Como podemos tornar 
relevante a história de Jesus àqueles que moram nas cidades? De que maneiras a vida na 
cidade entra em conflito com a vida cristã? Como estamos morando nas cidades e no 
mundo, mas ao mesmo tempo não pertencemos a esse lugar? Como podemos ver o 
Grande Conflito trabalhando nas cidades? 
 
Resumo bíblico 

  Paulo passa por problemas em Corinto, uma das grandes cidades de seu tempo 
(Atos 18:1-28). O povo de Deus acaba sendo escravizado nas cidades do Faraó (Êxodo 
2:23-25). A parábola do Semeador precisa dar algumas explicações para um habitante 
da cidade! (Mateus 13:3-9). Em João 15:12,13 Jesus nos pede para amarmos assim 
como Ele amou, para vivermos pelos nossos amigos. Deus espera pacientemente pelos 
perdidos virem à Ele (2 Pedro 3:9). Mesmo quando Seu povo é arrastado para o exílio 
na Babilônia, Deus convida eles para trabalharem pela paz e prosperidade da cidade 
(Jeremias 29:7). 

 
Comentário 
 O desafio de levar o evangelho às cidades se torna maior a cada dia! Traduzir os 
princípios eternos de Jesus nas experiências da selva de pedra é um desafio contínuo. A 
maioria das parábolas de Jesus vem de uma sociedade rural, e é difícil para os habitantes 
das cidades de hoje compreenderem. A verdade de Deus sempre foi a mesma, mas 
devemos compartilhá-la nos dias de hoje com uma sociedade e contexto bem diferentes. 
 Um dos poucos exemplos que temos na Bíblia de “evangelismo nas grandes 
cidades” é a história de Jonas em Nínive, mesmo que essa história não pareça um bom 
exemplo, pelo menos na perspectiva do evangelismo de Jonas! 



 O que exatamente foi a “palavra do Senhor” que veio a Jonas? Na descrição do 
seu sermão, tudo que sabemos é sobre a mensagem dos “quarenta dias antes da 
destruição”. Isso foi tudo que Jonas falou? Ou havia também alguma descrição e 
discussão sobre a natureza e caráter de Deus por trás dessa ameaça? Caso contrário que 
ponto haveria à ser apontado para tal mensagem – os moradores de Nínive apenas 
teriam trocado um Deus hostil por outro. 
 Nós frequentemente recebemos segundas chances – na verdade, todo novo dia é 
uma nova chance para conhecermos Deus e representarmos melhor Ele ao mundo ao 
redor de nós. O desafio não é ser mais como Jonas – pois ele é quase um vilão na 
história – mas ser mais como o Deus que quer salvar e restaurar todos os Seus filhos 
rebeldes e perdidos, de Israel ou de Nínive, da Igreja ou das cidades pagãs. 
 A mensagem é de um juízo final próximo e isso com certeza pode ser aplicado 
às nossas cidades de hoje. Mas é essa mensagem que Deus realmente deseja passar? 
Enquanto as vezes ele ameaça e grita, o que Deus realmente está tentando alcançar? 
Não seria o mesmo de sempre – que os pecadores rebeldes possam voltar a ele, possam 
escolher Ele e Sua salvação? “Pelo que você irá morrer?”, Ele diz, “quando posso te 
curar e te salvar? ”Aqui, como em qualquer lugar, Deus está desesperadamente 
suplicando aos Seus filhos perdidos para retornarem à Ele. Ele utiliza todos os métodos 
– até mesmo pregadores do fogo eterno como Jonas – para fazer com que todos escutem 
e reflitam. A mensagem não deve ser transmitida através da raiva enlouquecida de um 
maníaco pela divindade, mas sim com os chamados urgentes de um Pai bondoso. A 
mensagem não é “A nãoser que obedeça, você será destruído”, mas venha a mim e ache 
a salvação verdadeira. 
 Nossa mensagem deve ser moldada ao público. Nós devemos encontrar as 
pessoas onde elas estão, assim como Jesus fez. Nós devemos atender às suas 
necessidades e falar a linguagem delas. Acima de tudo, devemos viver entre eles, 
representando Deus através de nossa rotina. 
 
Comentários de Ellen White  
 A lição é para os mensageiros de Deus hoje, quando as cidades das nações 
encontram-se tão verdadeiramente em necessidade do conhecimento dos atributos e 
propósitos do verdadeiro Deus, como os ninivitas do passado. ... De acordo com os 
ensinamentos das Sagradas Escrituras, a única cidade que permanece é aquela cujo 
artífice e construtor é Deus. ... O Senhor Jesus está convidando os homens a que se 
empenhem com santificada ambição no sentido de assegurarem a herança imortal. — 
Profetas e Reis, 265-267, 269-271, 274. {VF 472, 473} 
 Quando penso nas cidades nas quais pouco foi feito, onde há milhares que 
precisam ser advertidos da breve volta do Salvador, sinto um intenso desejo de ver 
homens e mulheres saindo para a obra com o poder do Espírito, cheios do amor de 
Cristo por almas que perecem. {T7 43} 

 Bom seria se pudéssemos ver as necessidades dessas cidades, como Deus as vê! 
Em tempo tal como este, cada pessoa tem de participar. O Senhor vem, aproxima-se o 
fim, sim, está muito próximo! Dentro em pouco não poderemos trabalhar tão livremente 
quanto agora. Cenas terríveis estão perante nós e o que temos por fazer devemos fazê-lo 
com pressa.{T991} 
 Ao considerar as condições das cidades, que são notoriamente controladas pelo 
poder de Satanás, eu me faço uma pergunta – como será o fim das coisas? A 
perversidade em muitas cidades está crescendo. Crime e iniquidade estão trabalhando a 
todos os momentos. Novas espécies de idolatria estão continuamente sendo introduzidas 
na sociedade. Em todas as nações a mente do homem está se transformando na invenção 



de algo novo. Ousadia nas ações e mentes confusas estão aumentando em todos os 
lugares. Com certeza as cidades da Terra estão se tornando como Sodoma e Gomorra. 
Como povo, nós devemos apressar o trabalho nas cidades, o qual tem sido impedido por 
falta de trabalhadores, meios e um espírito de consagração. Nos dias de hoje, o povo de 
Deus deve entregar seu coração completamente à Ele; pois o final dos tempos está 
próximo. {RH January 25, 1912traduzido do original} 
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