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Pandemia Revela um 
Convívio Global

Erik Tryggestad 
The Christian Chronicle

Algumas congregações têm estado 
online desde Março de 2020. Outras 
reúnem-se com números limitados 
e máscaras. Algumas estão de novo 
reunidas sem restrições. Independen-
temente disso, os cristãos dizem que 
o COVID-19 os desafiou a repensar 
sobre o que significa ser igreja.

No Canadá, onde uma nova onda 
de COVID-19 está a pressionar a 

convivem, como ministram e como 
veem o mundo.

“Rico ou pobre, cada pessoa, 
família, comunidade e nação estava 
num impasse”, disse Gigie Carranza, 
que congrega numa pequena Igreja 
de Cristo a sul da capital das Filipinas, 
Manila.

O seu maior takeaway de 2020: 
“Não importa quão grandes sejam os 
meus planos — para mim ou para o 
meu ministério — depende sempre 
do Senhor”.

Os membros das Igrejas de Cristo 
em todo o mundo foram questio-
nados sobre o impacto do COVID-19 
nos seus cultos e vidas espirituais. Eles 
partilharam histórias de lockdowns e 
de perdas, mas também de inovação 
e bênçãos inesperadas no meio das 
provações de 2020.

FILIPINAS: Servindo vítimas de 
tufão no meio de um isolamento

Um dia antes do Metro de Manila 
ter anunciado um confinamento 
rigoroso, Carranza preparava-se para 
viajar para a Finlândia com o objetivo 

capacidade hospitalar, os cristãos ainda 
encontram-se para o culto online — 
como têm feito desde Março.

Na Nova Zelândia, onde medidas 
rigorosas de quarentena reduziram 
drasticamente o número de casos, os 
membros da igreja estão novamente 
a reunir-se presencialmente — e até 
mesmo a abraçar-se.

Independentemente do seu estado, 
os cristãos em todo o mundo dizem 
que o microscópico vírus tem causado 
mudanças notórias na forma como 

Bobby Ross Jr. | The Christian Chronicle
Neste momento, Victor Glover encon-

tra-se na Estação Internacional, onde não 
há nenhum edifício físico da igreja. “Enviei 
copos da comunhão e uma Bíblia, e temos 

O Homem de Deus no Espaço
O astronauta cristão empenha-se em manter a fé durante uma missão de seis meses.

Veja AUSTRONAUTA na pagina 4

realmente uma boa conexão à Internet”, disse 
o astronauta da NASA. “Vou provavelmente 
continuar no que temos feito: serviço virtual, 
oferta virtual, leitura da minha Bíblia e oração,” O 
membro da igreja do Texas é um dos 18 astronautas 
selecionados para a equipa Artemis da NASA.
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de visitar o seu irmão. Acabou por 
não acontecer.

Meses depois, após um tufão 
enorme ter atingido as Filipinas, 
Carranza e os seus colaboradores 
com a missão de socorro de Marcha 
por Cristo, tiveram de reinventar o 
seu método para ajudar as vítimas da 
tempestade. Em vez de enviarmos 
uma equipa para inspecionar os danos, 
“tivemos de depender da família da 
igreja mais próxima da área para fazer 
isso por nós”, disse ela.

Enquanto adoram online, os 
membros da Igreja de Cristo de Twin-
ville em Manila também estão a fazer 
o que podem para servir as vítimas 
através do Ministério Metro Manila, 
disse Danni de Vera, o coordenador 
do ministério e ministro da igreja.

“Os irmãos tornaram-se mais 
atentos à palavra de Deus e mais dedi-
cados à oração”, disse Danni de Vera. 
“O Coronavírus não nos impedirá de 
servir o Senhor”.

EUROPA OCIDENTAL: 
Pandemia renova a fé dos crentes 
em Deus, não nos seus seguidores

Em França, onde os lockdowns 
foram iniciados na Primavera, 
atenuados no Verão e restabelecidos 
à medida que os casos aumentavam 
no outono, a pandemia “tem sido um 
lembrete da importância da fé e da 
confiança em Deus”, disse o ministro 
Robert Limb.

Mas “a minha fé nas pessoas, 
incluindo nos cristãos, tem sido 

grandemente desafiada”, disse Limb, 
que prega na Igreja de Cristo Moulin-
-Vert, em Paris. Embora a sua congre-
gação “tenha sido unânime” em relação 
ao uso de máscaras e distanciamento 
social, Limb expressou descrença, até 
mesmo repugnância, para com aqueles 
que afirmaram que o uso de máscaras 
mostra uma “falta de fé ou que tudo 
isto é uma farsa”.

Na Holanda, “temos lutado para 
estar unidos… para manter as pessoas 
seguras versus restrições indesejadas”, 
disse Lucinda Vrieze, um membro da 
Igreja de Cristo em Eindhoven. Para 
a adoração “temos cerca de 15 pessoas 
no edifício e talvez 5 a 10 online. Isto 
tem dividido a igreja.

“A minha fé em Deus é mais 
forte”, disse Vrieze. “Tenho esperança 
que Deus esteja a trabalhar nestes 
tempos difíceis para fortalecer a nossa 
família cristã.

A alteração dos regulamentos e a 
incerteza tornaram difícil planear as 
atividades da igreja, disse Scott Raab, 
evangelista da Igreja de Cristo de 
Maastricht na Holanda. No entanto, 
como as igrejas mudaram as suas ativi-
dades para via online, várias reconeta-
ram-se com membros antigos que se 
haviam mudado — alguns para locais 
tão longínquos como o Irão.

“A realidade que se tornou 
aparente, de como a igreja está a nível 
mundial… tem sido muito encoraja-
dora”, disse Raab.

No entanto ele anseia que nova-
mente os crentes possam reunir-se — e 

Uma reunião Zoom do Colégio Bíblico do Pacífico Sul, na Nova Zelândia.

Os panfletos publicitários da Missão da 
Europa de Leste são preparados para o 
correio na Sérvia.

cantar — em grandes grupos. Depois 
da pandemia, “aproveitem todas as 
oportunidades para estarem juntos”, 
disse ele. “Não tomem nada do Senhor 
como garantido”.

EUROPA CENTRAL: Uma 
mistura de modelos

Em Belgrado, Sérvia, a Igreja de 
Cristo Karaburma respondeu ao 
confinamento do seu país distribuindo 
14.500 cartões, através do correio, e 
oferecendo Bíblia e livros produzidos 
pela Missão da Europa Oriental.

“Isso dá-nos um ambiente seguro, 
uma vez que temos de nos distanciar 
socialmente”, disse o pregador Drasko 
Djenovic. A igreja também fez publici-
dade no Facebook e enviou mais de 50 
Bíblias pelo correio. Pelo menos dois 
dos destinatários visitaram a congre-
gação desde que as reuniões presen-
ciais foram retomadas no outono. Mas 
alguns membros da igreja não regres-
saram ao culto.

Em Bucareste, na Roménia, a Igreja 
de Cristo usa um modelo híbrido — 
presencialmente e via online   — disse 
a membro da igreja Lavinia Cook. 
Ela disse, descrevendo a sua própria 
viagem de fé durante 2020: “Parecia 
que eu estava mais sob o ataque de 
Satanás. Sinto-me como se tivesse que 
confiar mais em Deus”. Eu oro pelo 
final desta pandemia, mas também 
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oro para que nos lembremos das lições 
que aprendemos”.

ÁFRICA: Vidas, empregos e escolas 
de formação ministerial em risco

As nações de África não relataram 
os números de casos, como os outros 
continentes, embora os membros da 
igreja de lá tenham relatado o aumento 
de hospitalizações e mortes.

No país com mais casos, a África do 
Sul, Keith Johnson disse: “perdi cinco 
pessoas que conheço com COVID, 
uma delas um primo… Está a chegar 
a um ponto que eu nem quero ver as 
minhas mensagens”.

Johnson, um nativo da província do 
Cabo Oriental da África do Sul, vive 
no Arkansas e serve como coorde-
nador regional de África para o Insti-
tuto Bíblico Mundial. Ele descreveu os 
cristãos de lá como “devastados e desa-
nimados”. Através do Zoom, Johnson 
coordenou recentemente uma série de 
aulas bíblicas com oradores de todo 
o mundo.

No Quénia, o ministro Charles 
Ngoje disse que está a lutar contra o 
vírus e que as “orações dos crentes são 
fantásticas”. Os Lockdowns têm tirado 
o sustento de muitos membros da 
igreja, e as escolas de formação minis-
terial estão a lutar para sobreviver, 
disse Ngoje.

No Uganda, alguns lockdowns 
foram levantados, e as igrejas são 
capazes de encontrar-se para o culto 
presencial, embora com máscaras, 
distanciamento social e pouca inte-
ração, disse Bosco Mukholi, evange-
lista da Igreja de Cristo de Lwanda.

“Nós acreditamos que Deus vai 
curar esta terra”, disse ele, referin-
do-se às palavras de 2 Crónicas 7:14. 
“Oramos para que Deus traga uma 
solução para o COVID, pois muitas 
pessoas estão a perder as suas vidas”.

ÍNDIA: presencialmente, com 
precauções

Atrás dos EUA, a Índia tinha o 
segundo maior número de casos do 

mundo, na altura da imprensa, de 
acordo com dados da Universidade 
Johns Hopkins. Muitas congregações 
continuam a encontrar-se presencial-
mente, mas com precauções, incluindo 
a Igreja de Cristo Ganti no estado de 
Andhra Pradesh, no centro da Índia.

O Ministro Joseph Gootam disse 
que ora pela cura — e que as igrejas 
que possam estar “atentas e fortaleçam 
o que permanece .”

AMÉRICA LATINA: Lockdowns 
levam a uma maior sensação de 
conexão

No Panamá, onde medidas rigo-
rosas têm limitado as reuniões presen-
ciais, a Igreja de Cristo de El Valle 
não se reúne presencialmente desde 
Março, disse a missionária Lisa Carter. 
A igreja realiza cultos dominicais, 
aulas bíblicas e até mesmo momentos 
de louvor via Zoom, disse Carter.

Na Costa Rica, a Igreja de Cristo 
de Heredia regressou recentemente 
às reuniões presenciais. Cerca de 50 
pessoas reúnem-se aos domingos, 
disse o ministro Carlos Ulate. Mais de 
100 juntam-se através das redes sociais 
— excedendo a média do número de 
adoradores antes da pandemia.

Nos primeiros dias da pandemia, 
10 líderes da igreja compromete-
ram-se a contactar regularmente 14 
membros de cada igreja por telefone. 
O objetivo, disse Ulate, era avaliar as 

necessidades dos membros em termos 
de trabalho benevolente.

“No entanto, também deu a opor-
tunidade de os conhecer melhor”, 
disse o ministro, “pois telefonar a 
alguns deles acabou em conversas nas 
quais algumas necessidades emocio-
nais foram satisfeitas”.

Antes da pandemia, alguns membros 
estavam meramente a assistir aos 
cultos de domingo e a viver, durante a 
semana, como o mundo e “não estavam 
realmente a seguir Jesus”, disse Ulate. 
Durante o confinamento, ele orientou 
estudos bíblicos individuais com vários 
membros. Pelo menos um “voltou e 
pediu-me que o ajudasse a encontrar 
verdadeiramente o Senhor”.

PACÍFICO SUL: Restrições mais 
atenuadas à medida que as ilhas 
reportam uma redução de casos ou 
nulos

Depois de suportarem um confina-
mento rigoroso de meses, os cristãos 
na Nova Zelândia estão de volta aos 
cultos presenciais, disse Johnathon 
Atchley, diácono da Igreja de Cristo de 
Otumoetai em Tauranga. Até mesmo 
os abraços são permitidos.

Durante o confinamento, a igreja 
gravou os seus cultos e teve espeta-
dores de países incluindo Austrália, 
Fiji, Estados Unidos e Chile.

Atchley, que ensina no South Pacific 
Bible College, disse que se lembra de 

Na província canadiana da Colúmbia Britânica, Lauren Noel filma um sermão de Travis 
Hutchinson para a Igreja de Cristo de Shelbourne Street em Victoria.
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discussões que aconteceram antes da 
pandemia “sobre se era possível parti-
cipar num culto de adoração se você 
fosse ‘somente’ online”, disse ele. “Bem, 
parece que a pergunta foi respondida”.

Mais a norte, no Pacífico Sul, o 
vírus ainda não chegou às pequenas 
ilhas da Samoa Americana, um terri-
tório dos EUA. As igrejas fecharam 
por precaução mas reabriram em 
Maio, disse David Willis, ministro da 
Igreja de Cristo de Lupelele.

“A pandemia fortaleceu a deter-
minação da maioria dos membros 
em viver fielmente no dia-a-dia”, 
disse Willis. “Na verdade acrescen-
támos três novas famílias aos nossos 

membros e um estudo bíblico para 
homens devido ao facto de as pessoas 
perceberem que Deus deveria estar 
mais na vanguarda das nossas vidas.

“As pessoas estão a observar como é 
que os cristãos respondem a uma crise”.

CANADÁ: Os vídeos aumentam a 
participação

Como as províncias do Canadá 
reportam picos nos casos do COVID-
19, muitas congregações continuam a 
reunir-se online exclusivamente.

“As mudanças têm sido desafia-
doras em algum sentido”, disse Travis 
Hutchinson, ministro principal da 
Igreja de Cristo de Shelbourne Street 

em Victoria, Colúmbia Britânica, “mas 
também temos notado um aumento 
de membros dispostos a contribuir 
em oração, bênção, pensamentos de 
comunhão e devocionais diários”. 
Muitas pessoas que estavam nervosas 
por se levantarem à frente da congre-
gação não estão agora tão nervosas por 
poderem gravar e editar algo”.

“Ao permitir que o Espírito Santo 
trabalhe em mim, ele me lembra que 
é vento, água e fogo”, disse o ministro. 
“Estes elementos não batem e não 
se enfurecem contra os obstáculos 
que encontram. Em vez disso, eles 
movem-se, adaptam-se e encontram 
novos caminhos”.

ASTRONAUTA: A Lua será o Próximo 
Destino do Cristão Victor Glover?

Atualmente numa missão de seis 
meses à Estação Espacial Interna-
cional — 250 milhas acima da Terra 
— Victor Glover da NASA, membro 
da Igreja de Cristo em Houston Texas, 
que recentemente, do espaço, publicou 
no Twitter dizendo: “As lições apren-
didas na minha atual missão a bordo 
da Estação Espacial Internacional 
abrirão o caminho para futuras explo-
rações na superfície lunar, um sonho 
dentro de um sonho”.

Poderá o astronauta cristão, a 
seguir, adorar a Deus na lua a cerca de 
384.400 quilómetros da sua congre-
gação local em Houston?

Glover e os outros 17 astronautas 
fazem parte da equipa Artemis da 
NASA, à qual a agência espacial disse 
que “irá ajudar a preparar o caminho 
para as próximas missões de astro-
nautas na lua e à volta da mesma, 
como parte do programa Artemis”. 
Glover também é o primeiro astro-
nauta negro destacado para uma 
missão de longa duração. No âmbito 
do programa Artemis, a próxima 
missão lunar é prevista para 2024.

Na sua entrevista com The Chris-
tian Chronicle, Glover — astronauta 
desde 2013 —falou da possibilidade 
da sua missão no Centro Espacial 
Internacional ser a sua única oportu-

nidade de ir para o espaço. 
“Quer dizer, eu penso que 
um total de menos de 600 
seres humanos já foram 
ao espaço, e esse número é 
muito reduzido para irem 
viver no espaço e traba-
lhar na estação espacial”, 
disse ele. “É uma enorme 
honra, mas é muito rara”.

“Adoraria ir à lua, mas isso não é 
algo que esteja sob o meu controlo”, 
acrescentou ele. “Isso ajudou-me real-
mente a compreender a paciência. 
Passei algum tempo a refletir, a pensar, 
a orar e a escrever sobre isso. Voltei 
também a escrever no meu diário. 
Nestes últimos três anos, passei muito 
tempo a escrever e a relatar o que 
me tem sido atribuído nesta missão. 
Tem sido realmente um exercício 
de paciência”. Antes de iniciar o seu 
treino na NASA, o ex-piloto militar 
disse: “Eu costumava pensar que era 
paciente, mas descobri que há uma 
diferença entre disciplina e paciência. 
Tenho muita disciplina, mas este tipo 
de paciência é algo novo para mim.

A primeira viagem de Glover ao 
espaço dar-lhe-á uma visão dos céus 
e da terra — que Génesis 1:1 diz que 
Deus criou no início — que poucos na 
história experimentaram.

Uma visualização artística da Estação Espa-
cial Internacional

Irmão Victor Glover a bordo da Estação Espacial Internacional
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CAMARÕES
WOTUTU — “O ano passado 

foi caracterizado por muitas dificul-
dades, provações e frustrações”, disse 
Gregory Elangwe, ministro da Igreja 
de Cristo Wotutu nesta nação da 
África Ocidental.

Mas Elangwe, diretor do Instituto 
Bíblico Bear Valley dos Camarões 
— Wotutu, disse que estava entu-
siasmado por começar o novo ano 
acolhendo 20 novos estudantes no 
instituto, que está associado ao Bear 
Valley, situado em Denver. Durante 
dois anos os estudantes vão treinar 
para “pregar a mensagem de serviço”, 
disse Elangwe.

“Foi mais um momento de alegria 
em Wotutu para acolher o sexto 
grupo de estudantes que passará 
sob os nossos olhos vigilantes”, disse 
Elangwe. “Por favor, mantenha-os 
nas suas fervorosas orações, pois a 
tarefa à sua frente é grande”.

HAITI
GRAND BASSIN — “Apesar de 

todos os desafios deste ano louco, 
Deus ainda está a alcançar almas 
perdidas com o poder do evangelho”.

Este é um excerto de um relatório 
recente do Centro de Formação 
Bíblica, um ministério em Cap 
Haitien apoiado pelas Igrejas 
de Cristo.

Quatro estudantes do centro 
viajaram para a aldeia de Grand 
Bassin, onde a estudante Jocelyn Jean 
Bien Aime plantou uma Église du 

Christ (Igreja de Cristo) há alguns 
anos atrás.

Os estudantes passaram uma 
semana a dar aulas sobre o Cris-
tianismo do Novo Testamento, 
batendo às portas e pregando. 
“Enfrentaram alguma oposição local 
e tempo tempestuoso, mas a comu-
nidade acabou por ouvi-los”, relatado 
pelo ministério.

Quatro pessoas foram batizadas.

HUNGRIA
BUDAPEST — Uma Igreja 

de Cristo nesta capital da Europa 
Central está a trazer à sua comuni-
dade a tão necessária “Boa Nova”.

Este é o nome da estação de rádio 
de 24 horas operada por membros 
da igreja que leem escrituras, tocam 
música cristã, transmitem lições 
bíblicas e partilham relatos de boas 
notícias que acontecem em todo 
o mundo.

“Com tantas pessoas a morrer do 
vírus COVID-19, as pessoas pensam 
na eternidade e desejam encon-
trar respostas para as questões mais 
importantes da vida e da morte”, 
disse o missionário Curry Montague 
num recente boletim informativo dos 
Companheiros em Progresso, “e nós 
estamos lá 24 horas por dia”. Mais de 
100 ouvintes regulares sintonizam-se 
no culto dominical da igreja.

ÍNDIA
PALAKOL — Os cristãos na Índia 

sofrem de COVID-19 e perseguição 
pelos militantes hindus, disse um 
ministro chamado Elijah nesta cidade 

do sul da Índia. O seu nome completo 
é retido por razões de segurança.

Recentemente, uma carruagem de 
madeira que pertence a um templo 
hindu pegou fogo. Dias mais tarde, 
quatro estátuas de leões foram 
roubadas do templo.

Muçulmanos e cristãos foram 
culpados por estes atos, disse Elijah, 
e seguiram-se dias de “agrupamentos, 
fúrias na estrada e perseguições”.

Além disso, “perdemos seis 
membros da nossa igreja devido ao 
COVID”, disse o ministro. “Estamos 
atualmente a orar por situações e 
condições melhores”.

SIERRA LEOA
BO — Joseph Kaipumoh entrega 

comida e boas notícias aos famintos 
desta nação da África Ocidental.

O ministro, que trabalha com o 
ministério do World English Institute 
(Instituto Mundial de Inglês), recruta 
estudantes para os cursos por corres-
pondência do programa e faz o acom-
panhamento daqueles que desejam 
ser batizados. Para aqueles que não 
sabem ler, ele traduz as lições bíblicas 
do ministério para a língua local.

“Batizou inúmeros estudantes da 
WEI em lagoas, lagos, rios e canais 
de irrigação”, reportou o minis-
tério num recente boletim infor-
mativo. “Durante a pandemia do 
COVID-19, Joseph e os cristãos 
locais distribuíram sacos de comida 
a aldeãos famintos que enfrentam 
fome extrema”.

— The Christian Chronicle
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“Era Jesus realmente humano?” Para alguns, isto pode 
parecer uma pergunta estranha.

Mas a igreja do segundo ao quarto século foi forçada pelos 
hereges a afirmar e a defender a plena e completa natureza 
humana de Jesus. Várias seitas cristãs gnósticas, trabalhando 
a partir da noção de que não pode haver uma união efetiva 
entre o divino e aquilo que é físico/material, argumentaram 
1) que Jesus só parecia ser um ser humano, ou 2) que havia 
um espírito divino de Cristo que desceu e habitou no corpo 
do homem Jesus, mas apenas temporariamente (desde o 
batismo de Jesus até algum momento antes do seu sofri-
mento e crucificação).

A primeira alternativa faz-nos lembrar os anjos que visi-
taram Abraão, que ele confundiu com os humanos (Génesis 
18); a segunda noção tem paralelos no Antigo Testamento, 
naquelas histórias em que o Espírito do Senhor viria tempo-
rariamente sobre indivíduos selecionados para torná-los 
canais de revelação divina ou para equipá-los para realizar 
uma tarefa difícil. Seja como for, existem analogias bíblicas 
para as quais os gnósticos poderiam apontar. A igreja, por 
outro lado, foi forçada, pela evidência das Escrituras do Novo 
Testamento e pela tradição apostólica, a argumentar que o 
Filho de Deus, que existe desde sempre, ou Palavra, tinha 
assumido a genuína natureza humana na pessoa de Jesus de 
Nazaré. Na linguagem bíblica, “a Palavra tornou-se carne” 
(João 1:14). A encarnação do Filho de Deus em Jesus foi 
uma nova obra de Deus, e nenhum modelo do Antigo Testa-
mento podia expressar adequadamente a verdade sobre Jesus.

Totalmente humano
Os cristãos de hoje não têm nenhum problema em aceitar 

que Jesus possuía um corpo genuinamente físico, humano. 
Afinal, os Evangelhos deixam claro que o corpo de Jesus era 
como o nosso e que ele estava sujeito às mesmas limitações que 
os nossos corpos nos impõem. Estava limitado à presença de 
um lugar de cada vez e tinha de viajar de um local para outro. 
O seu corpo necessitava de comida, bebida, descanso e sono. 
Portanto, de acordo com as Escrituras, quando necessitado, 
ele sofreu fome (Mateus 4:2), sede (João 19:28), e exaustão 
(João 4:6). Mesmo quando Cristo ressuscitou, ele pode 
assegurar aos seus discípulos que o seu corpo era real e não 
uma aparição: “Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu 
mesmo! Toquem-me e vejam; um espírito não tem carne nem 
ossos, como vocês estão vendo que eu tenho” (Lucas 24:39). 

Finalmente, como diz Thomas Oden, “a prova mais decisiva 
da sua humanidade é simplesmente que ele morreu”. 
A violência da crucificação foi simplesmente 
demasiado para o seu corpo suportar, e assim 
o seu corpo cedeu às mesmas forças da morte 
que acabarão por nos dominar. Não pode 
haver dúvidas que Jesus possuía um corpo 
genuinamente humano.

No entanto, a igreja primitiva, espe-
cialmente durante os séculos III a V, 
enfrentou um problema mais difícil 
face à questão da alma, ou mente, 
de Jesus. Durante este 
período de tempo era 
natural, para alguns 
cristãos, acreditar que, 
enquanto o corpo de 
Jesus era humano, a 
sua alma (a sede da 
razão e da vontade) 
não era nada mais do 
que o Filho de Deus, 
que existe desde 
sempre, ou a Palavra 
(como ele é descrito 
em João 1:1–14). 
A esta forma de 
pensar, Deus o 
Filho encarnou, 
vestindo-se e 
cobrindo-se de carne, 
de modo que Jesus 
é (ou era?) realmente 
Deus (o Filho) a habitar 
num corpo humano. Pode-se 
assim compreender como 
é que uma tal interpretação 
pode surgir, especialmente 
do prólogo de João, e sem 
dúvida hoje alguns cristãos 
compreendem Jesus desta forma.

Jesus era realmente humano?
Barry Blackburn
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No entanto, sob a influência de alguns dos seus maiores 

professores, a igreja na sua totalidade foi levada à conclusão 
de que a natureza humana de Jesus incluía tanto a alma como 
o corpo. Isto é o que significa aquilo que a igreja confessou 
que Jesus era “plenamente homem”, bem como “plenamente 
Deus”. Como foi expresso por Agostinho (século IV), em 
Jesus, “não faltava nada que pertencesse à natureza humana”. 
O autor de Hebreus coloca-o desta forma: “era necessário 
que ele [Jesus] se tornasse semelhante a seus irmãos em 
todos os aspetos” (Hebreus 2:17). Isto significa que Jesus era 
completamente humano tanto “por dentro” como “por fora”.

A igreja foi forçada a adotar e a defender este julgamento, 
não por causa de qualquer desejo de diminuir a divin-
dade de Jesus, mas em grande parte por causa dos detalhes 
bíblicos da vida de Jesus que aparecem nos Evangelhos. Por 

exemplo, as narrativas presentes no 
evangelhos deixam claramente 

e sem qualquer dúvida, que 
Jesus não era omnisciente, ou 
seja, não estava na possessão 

de todo o conhecimento. 
Talvez isto seja mais claro 

em Mateus 24:36, onde Jesus 
afirmou que ele, juntamente com 

os anjos, não sabia o dia ou a 
hora da Segunda Vinda. 

Nalguns casos, Jesus 
faz perguntas cujo 
único propósito 

aparente era obter 
informações. Deste 
modo, ele perguntou 

ao pai do rapaz epiléptico 
e endemoniado há quanto 
tempo o seu filho estava 
a ter os ataques terríveis. 
(Marcos 9:21). De acordo 
com Marcos 5:9, Jesus 

exigiu que os demónios que 
possuíam o endemoniado 
Geraseno revelassem o seu 
nome. Finalmente, recorda-se 

de casos em que os Evange-
lhos afirmam que as pessoas se 
comportaram de uma forma 

que surpreendeu Jesus. Ele 
ficou surpreendido com 

a grande fé do centurião de 
Cafarnaum (Mateus 8:10), tal 
como ficou espantado com a 

falta de fé do povo da sua própria 
aldeia (Marcos 6:6). Certamente 

que alguém omnisciente nunca ficaria surpreendido 
ou espantado.

O facto de que Jesus ter adorado a Deus por toda a sua cria-
tura racional, comprova que ele tinha uma alma humana e era 
plenamente humano (assim como plenamente divino) Como 
nós, Jesus ofereceu a Deus orações cheias de louvor, ação de 
graças e petição (por exemplo, João 6:11; Mateus 11:25–26; 
João 17:1–26; e Mateus 26:39). Assim podemos imaginar 
as orações de Jesus, incluindo todos os elementos da oração 
chamada Pai Nosso, excluindo o pedido de perdão dos 
pecados. Jesus não só participou na adoração da sinagoga 
no Sábado, mas também participou ativamente na leitura 
do texto profético prescrito e no ensino que normalmente 
seguia-se às leituras da Lei e dos Profetas (por exemplo, 
Marcos 1:21–28; Lucas 4:16–28). Além disso, o Evangelho 
de João, em particular, afirma que Jesus viajou regularmente 
da Galileia para Jerusalém a fim de adorar nas festas judaicas 
(João 2:13; 5:1; 7:10, 14; 10:22–23; 12:12, 20).

A vontade humana de Jesus manifesta-se claramente no 
Jardim do Getsémani. Embora Jesus tivesse anteriormente 
profetizado a sua morte iminente nas mãos das autoridades 
como o centro do ato de redenção pré-estabelecido por Deus 
a Israel e aos gentios (veja, por exemplo, Mateus 16:21), no 
jardim, Jesus se sentiu sem forças face à aproximação da sua 
morte na cruz: “Meu Pai, se for possível, afasta de mim este 
cálice; contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu 
queres” (Mateus 26:39). Aqui Jesus afirma a sua própria 
vontade, que ele admite que talvez não seja a vontade do 
Pai, e expressa a sua disposição de se submeter, mesmo que a 
vontade de Deus seja diferente ao seu próprio desejo.

Considerando os parágrafos anteriores, devemos estar 
preparados para aceitar os textos que falam das emoções 
de Jesus como testemunhos de uma vida de sentimentos 
genuinamente humanos. Tais emoções incluem não só as 
positivas como amor (Marcos 10:21; João 13:1) e alegria 
(Lucas 10:21; João 15:11; 17:13), mas também as que 
implicam sofrimento, de alguma forma , para aqueles que 
as sentem: compaixão (Mateus 9:36; 14:14), indignação 
(Marcos 10:14), raiva (Marcos 3:5), e angústia e tristeza 
(João 11:33, 35, 38; Mateus 26:37–38). Por outras pala-
vras, Jesus enfrentou todo o conjunto de emoções humanas 
(exceto as emoções associadas com a culpa do pecado).

Implicações
Em vista das considerações anteriores, pode-se facilmente 

ver porque é que a igreja acabou por se sentir obrigada a 
confessar que Jesus era genuinamente humano, tanto no 
corpo como na alma. A igreja vê a humanidade de Jesus como 
um facto. Agora, é claro que muitos factos são totalmente, 
ou pelo menos relativamente, insignificantes para nós. Mas 
não este. O significado da humanidade de Jesus é profundo e 
completo em todas as áreas.
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Primeiro, a humanidade de Jesus, entre outras coisas, 
qualifica-o para ser o Messias humano profetizado no 
Antigo Testamento e esperado pelos judeus do primeiro 
século. Não apenas o Messias seria um homem — ao nascer 
na cidade de Belém de acordo com Miquéias 5:2 — mas 
especificamente um descendente de David (especialmente 
2 Samuel 7:12–13, 16; veja também Lucas 1:32–33). Assim 
Paulo pode declarar que o seu evangelho diz respeito ao Filho 
de Deus, “que, como homem, era descendente de David” 
(Romanos 1:3). Jesus Cristo, um genuíno ser humano 
descendente de David através de José, está portanto plena-
mente qualificado para ser “o maior Filho do grande David”.

Segundo, a plena humanidade de Jesus capacita-o — na 
sua vida, morte, ressurreição e presente intercessão— a agir 
como nosso Salvador representante perante Deus. Como um 
de nós, nosso grande Sumo Sacerdote, Jesus, ofereceu a Deus 
uma vida completa de total obediência à sua vontade, uma 
oferta de si mesmo que se torna nossa. Do mesmo modo, 
como um de nós, ele foi capaz de atrair sobre si a ira de Deus 
contra a desobediência humana para que, uma vez mais, a 
sua morte pudesse se tornar nossa. Porém ,apesar da morte, , 
Deus ressuscitou Jesus (Deus na forma humana) dos mortos 
para se tornar o primeiro, e portanto, o representante de uma 
humanidade nova e redimida, um Segundo Adão, como 
Paulo o coloca em Romanos 5:12–21. Sendo Deus na forma 
humana glorificado, Cristo é capaz de nos comunicar, por 
meio do Espírito Santo, a natureza humana perfeita que ele 
possui. (Esta cura da nossa natureza caída, embora iniciada 
nesta vida, não estará, naturalmente, terminada até à nossa 
própria glorificação no Fim dos tempos).

Finalmente, o autor de Hebreus lembra-nos de forma 
encorajadora que com Jesus, nosso grande Sumo Sacerdote, 
agora entronizado na mão direita de Deus, temos alguém 
que pode com plena simpatia representar e ajudar-nos, 
uma vez que ele está intimamente familiarizado com as 
nossas fraquezas, provações e sofrimento (Hebreus 2:17-18; 
4:14-16). Para realizar o seu trabalho sacerdotal de repre-
sentar- nos, os filhos de Deus, perante o Pai, era necessário 
que Jesus fosse como nós em todos os sentidos. É por esta 
razão que, espantosamente, Jesus pode falar de nós sem 
falsidade ou vergonha como seus irmãos e irmãs; ou ao 
contrário,  referimo-nos a Ele como nosso “irmão mais velho” 
(Hebreus 2:10-17).

Terceiro, quando olhamos para a vida de Jesus tal como 
está representada nos Evangelhos, temos um vislumbre da 
vida humana conforme Deus pretendia que ela fosse. Tal 
como os animais que se arrastam no pântano do pecado e 
da desgraça, nós olhamos para um que estava perfeitamente 
relacionado consigo mesmo, e com os outros humanos, e 
com o seu Deus. Aqui está alguém que confiou tão inten-
samente na companhia e na força do seu Pai celestial que 

sempre foi capaz de escolher o caminho de Deus, mesmo 
naquelas situações em que o preço que ele pagou foi signi-
ficativo (Mateus 26:39). Aqui está alguém que, seguindo a 
vontade de Deus, se tornou “o homem para os outros”. Aqui 
está alguém que nunca sofreu com as fortes acusações da sua 
consciência, que nunca desesperou por danos infligidos aos 
outros, que nunca sentiu vergonha perante o seu Deus. É 
muito natural que os cristãos tenham sempre visto a vida de 
Jesus como uma espécie de modelo a ser imitado. Natural-
mente, há vários detalhes da vida de Jesus que não precisamos 
ou não podemos imitar, mas, de uma maneira geral, a vida 
de Jesus dá-nos, certamente, uma orientação necessária para 
viver as nossas vidas De maneira autêntica.

Quarto, o facto de Deus ter adotado a natureza humana 
na pessoa do seu Filho, Jesus, traduz uma das motivações mais 
poderosas, se não a mais poderosa, para se tornar e perma-
necer cristão, o amor extraordinariamente caro e sacrificial 
que Deus teve e tem por cada um de nós. Pois a encarnação 
do Filho de Deus levou –o rudemente para o nosso “vale 
de trevas”. Atualmente,mesmo a vida terrena na sua melhor 
condição de decadência, está cheia de inúmeros sofrimentos: 
desilusão, rejeição, trauma emocional, ferimentos, doenças, 
luto e, claro, morte. No caso de Jesus, porém, ele sofreu 
voluntariamente uma rejeição massiva e violenta por parte 
dos seus próprios compatriotas, o que levou, por sua vez, a 
uma execução, cuja humilhação, degradação e tormento 
físico deixam- nos espantados. A encarnação do Filho divino, 
com todos os sofrimentos que ela implicava, enche-nos com 
o seu amor e reduz o nosso orgulho arrogante a lágrimas 
de arrependimento.

Quinto, e último , a encarnação do Filho de Deus é um 
grande conforto perante a dor e o sofrimento terrível e inca-
pacitante que, de vez em quando, surge com tal fúria e loucura, 
que ameaça extinguir a nossa confiança num Deus bom e 
amoroso. Teólogos cristãos, como Agostinho e C. S. Lewis, 
lutaram durante muito tempo contra o problema do mal com 
sucesso limitado. Mas, em última análise, temos simplesmente 
de admitir que não temos a capacidade intelectual para resolver 
este mistério. Contudo, os cristãos têm a certeza de que o nosso 
Deus não se tem mantido afastado da nossa situação difícil, 
mas sim que tem sondado as profundezas da dor e da tristeza. 
Na pessoa de Jesus Cristo, Ele engoliu as borras mais amargas 
do mal para nos resgatar das terras sombrias do presente e nos 
trazer para a Jerusalém justa e ensolarada, onde as lágrimas e 
as dores, que as provocam, serão banidas para sempre. Nas 
profundezas da nossa própria dor e perante um mal absurdo 
e sem sentido, podemos descansar naquele que entrou na dura 
guerra e alcançou a grande vitória que em breve transformará a 
nossa noite num dia glorioso.

Holloway, Harris, e Black eds. Questões de Teologia: Respostas para a 
Igreja de Hoje (Joplin MO: College Press, 1998).
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Da lagarta consumidora à borboleta portadora de pólen: 
Que metamorfose incrível!

Nascida de um ovo de borboleta, a lagarta alimenta-se 
de grandes quantidades de folhas e frutos. A sua tarefa é 
comer e crescer — consumir e expandir — mudando de pele 
à medida que cresce e que se torna suficientemente grande 
para passar para além da fase de desenvolvimento das larvas.

Quando a lagarta atinge o seu pleno crescimento, ela 
torna-se numa pupa, ligando-se a algum objeto sólido e 
cobrindo-se com uma crisálida — uma concha semelhante a 
um casulo para a proteger durante o seu período de transfor-
mação. A pupa não come e está quase completamente inativa. 
Parece que nada está a acontecer. Mas dentro da crisálida está 
a ocorrer uma grande metamorfose. Uma lagarta está a trans-
formar-se numa borboleta!

Após este período de conversão, a lagarta que se cobriu com 
uma crisálida, emerge com a forma de uma bela borboleta. A 
sua aparência mudou assim como a sua tarefa. À medida que 

se alimenta de néctar, ela transporta naturalmente 
pólen de flor em flor, germinando-os para 

desenvolver frutos e sementes.

Três Tipos de Igrejas
Muitas igrejas requerem 

uma metamorfose espi-
ritual para se tornarem 
comunidades reden-
toras. Seguindo as várias 

Renovação da Igreja 
da lagarta à borboleta

por

Gailyn Van Rheenen

fases da metamorfose, as igrejas podem ser classificadas em 
três categorias.

Igrejas lagartas são, por natureza, consumidoras. Auto-
-centradas e egocêntricas, elas gastam a maior parte dos 
seus recursos para o crescimento e desenvolvimento pessoal. 
Como baseiam as suas práticas e ensinamentos na satisfação 
das necessidades imediatas do Homem , o ministério é defi-
nido pela pergunta: “Como satisfazemos as necessidades 
dos membros e daqueles que buscam conhecer mais sobre 
Deus na nossa comunidade?” Elas só são capazes de buscar as 
coisas terrenas , e não procuraram o que é celestial. Embora 
elas afirmem a necessidade de evangelismo local e missões 
internacionais, a sua incapacidade de compreender a missão 
de Deus resulta num ministério sem fundamento. Evange-
lismo e missões são meramente deveres a serem cumpridos, 
uma obrigação a ser cumprida. Os membros destas igrejas 
afirmam ser cristãos, contudo ainda têm de morrer para 
si próprios.

Igrejas pupas estão num estado de transição — uma 
conversão congregacional para se tornarem mais como 
Deus. Questionando o seu propósito de existir e desejando 
tornar-se mais como Deus, estas igrejas estão à procura de 
metamorfoses para passar do egocentrismo à vitalidade 
espiritual. As suas questões principais deixam de se concen-
trar nas necessidades pessoais sentidas, mas no que Deus 
deseja que elas se tornem. Elas percebem abertamente a sua 
fraqueza — que elas são “vasos de barro” — e o que quer 
que façam é uma demonstração da “excelência do poder” de 

Lagarta Pupa Borboleta
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Deus (2 Coríntios 4:7). Estão a aprender a orar, a ajudar-se 
mutuamente num mundo cada vez mais pecaminoso, e a 
ensinar o evangelho aos que procuram conhecer mais sobre 
a palavra de Deus.

As dificuldades experimentadas pelas igrejas que passam 
pela fase da pupa nunca devem ser subestimadas. Repensar 
os fundamentos teológicos e mudar as estruturas e métodos 
para refletir sobre os propósitos de Deus cria um imenso 
desconforto. Não é, portanto, surpreendente que as igrejas 
que fazem a transição por vezes diminuam em número. As 
lagartas consumidoras irão embora se as necessidades que 
sentem não sejam satisfeitas como desejam.

Igrejas borboletas emergem de um tempo de reflexão 
espiritual para ver o mundo a partir da perspetiva de Deus. 
Elas não só extraem o néctar, mas também espalham o pólen. 
Enquanto o povo de Deus reconhece a fraqueza humana, 
elas extraem o néctar de Deus através da leitura constante das 
escrituras, oração fervorosa e meditação, assim como da agra-
dável comunhão com outros cristãos. Devido a estes recursos 

espirituais, o corpo torna-se difusor do pólen de Deus. Elas 
sabem que o mundo está perdido sem Jesus Cristo e prepara-
ram-se para levar a mensagem salvadora da cruz, tanto local 
como globalmente. Por exemplo, as antigas igrejas em Antio-
quia e Jerusalém, são, por natureza, comunidades redentoras. 
Elas compreendem e priorizam os propósitos de Deus na 
vida pessoal e no ministério.

Reflexões Finais
A igreja de Deus pretende ser mais do que uma lagarta 

consumidora. Trina Paulus, na Esperança pelas Flores, conta a 
história de duas lagartas que pensam que deve haver mais na 
vida do que apenas “comer e crescer”.1 Elas encontram-se num 
pilar a contorcer-se e a empurrarem-se umas às outras, cada 
uma a lutar para alcançar o topo, assumindo que a verdadeira 
realização, — ou seja, o propósito da existência — seria alcan-
çado ao atingir o topo. Eventualmente ficariam desiludidas 
com a subida, descendo e aprendendo que a melhor forma 
de alcançar o topo não é subindo como uma lagarta, mas sim 

tornando-se numa borboleta.
Há uma cena que se destaca 

graficamente no livro. Uma das 
lagartas, chamada Amarela, é 

surpreendida por uma lagarta 
de cabelo grisalho pendurada 
de cabeça para baixo e presa 

em material peludo. Para a 
Amarela, ela parece estar em apuros. 

“Posso ajudar?” ela pergunta. “Não, minha 
querida”, responde a outra, “tenho de fazer isto 
para me tornar uma borboleta”. Ao mencionar a 

palavra borboleta, “as suas entranhas saltaram”. “O 
que é uma borboleta?” pergunta ela. Enquanto a velha 

lagarta continua a enrolar o seu casulo, ela explica.
É aquilo em que estás destinada a ser. Ela voa com belas 
asas e une a terra ao céu. Ela bebe apenas néctar das flores 
e transporta as sementes do amor de uma flor para outra.

A Amarela ficou fascinada pela ideia de que dentro de 
“um bicho felpudo” estão os elementos de uma linda borbo-
leta. Com coragem, ela pendura-se ao lado da velha lagarta e 
começa a girar o seu próprio casulo.

As Igrejas também devem sofrer uma metamorfose para 
se tornarem o povo redentor de Deus. Esta transformação 
ocorre quando os cristãos deixam a tentativa de alcançar o 
céu pelo seu próprio mérito e permitem que Deus os molde. 
A atividade humana para alcançar os propósitos de Deus 
leva à desilusão porque não há transformação do próprio 
eu. As igrejas de lagartas consumidoras precisam de passar 
por uma metamorfose para se tornarem igrejas de borbo-
letas portadoras de pólen. As igrejas redentoras são sempre 
igrejas transformadas.

1 Paulus, Trina. 1972. Hope for the Flowers. Mahwah, NJ: Paulist Press.
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