
 
 

GRÁFICO COMPARATIVO DAS TIPOLOGIAS 

 

ABERTO SEMI-ABERTO SEMI-FECHADO FECHADO 
 

IGREJA CENTRADA NESTE MUNDO 

 

Enfatiza o estabelecimento do Reino de Deus na sociedade. 

Preocupada com o bem-estar da população. 

Mantém cooperação ecumênica. 

Os membros estão envolvidos na vida pública. 

Conscientiza as pessoas sobre as questões sociais. 

 

IGREJA CENTRADA NO "OUTRO MUNDO" 

 

Enfatiza a salvação no mundo porvir. 

Faz uma clara divisão entre o secular e o religioso. 

Aceitação das estruturas sociais existentes. 

Enfatiza as diferenças doutrinárias, afirmando ser a sua doutrina a melhor de todas. 

Faz oposição dos estilos de vida considerados pecaminosos. 
 

CÓSMICO - PASTORAL 

 

O seu objetivo maior é viver em paz com 

tudo e com todos. Crê que Deus criou e es-

tá presente na criação, daí porque tem uma 

preocupação ecológica. Divergências dou-

trinárias são secundárias e não devem atra-

palhar a comunhão. 

 

EMPÍRICO - RACIONAL 

 

Racionaliza a fé, buscando explicações para 

os milagres. Busca entender os atos de Deus 

na história, pois entende que Deus ainda hoje 

se manisfesta nela. Tem uma preocupação 

com o entendimento das doutrinas, cultivan-

do respeito pelas opiniões divergentes. 

 

 

CARISMÁTICO - MÍSTICO 

 

Vê o mundo e os fatos como ações de Deus 

ou demoníacas. Busca ver em tudo a mão de 

Deus ou de Satanás. Entende que o papel do 

cristão é orar para que o poder de Deus se 

manifeste e para que Satanás seja derrotado. 

A teologia pode ser um impecilho à ação de 

Deus, porque racionaliza o espiritual. 

 

CANÔNICO - LEGALISTA 

 

Entende que a vida cristã é a obediências à 

Palavra de Deus e seus preceitos. As dou-

trinas são fundamentais para a vida cristã 

plena, porque sem elas não se conhece os 

preceitos divinos a serem obedecidos. O 

mais importante é obedecer a Deus que vi-

ver em paz com os demais. 

 

EVANGELIZAÇÃO É POLÍTICA 

 

A salvação é entendida como justiça social. 

A evangelização não deve estar dirigida às 

pessoas, mas às estruturas sociais, promo-

vendo a humanização da sociedade através 

de estruturas sociais mais justas. O Reino de 

Deus deve ser implantado pelo trabalho de 

evangelização  que é o trabalho de permear a 

sociedade com os valores do Reino, levando 

a sociedade a viver em paz e harmonia. 

 

EVANGELIZAÇÃO E POLÍTICA 

 

A salvação pessoal e o trabalho social ou polí-

tico são igualmente importantes ministérios pa-

ra a Igreja. Entende que é possível evangelizar 

pessoas, a sociedade, as estruturas sociais, as 

instituições e a política. Isto é possível porque 

o pecado não só é individual, mas também so-

cial. Trabalhar pela justiça social, pelo equilí-

brio político e pela regeneração das pessoas 

são formas válidas de evangelizar. 

 

EVANGELIZAÇÃO E COMUNIDADE 

 

As boas novas de perdão e regeneração levam 

as pessoas a viver em um novo tipo de socie-

dade: a comunidade dos salvos, a igreja. O 

evangelho afeta todas as áreas da vida humana 

dos crentes e estes, para melhor viverem suas 

vidas neste mundo, devem fazê-lo priorizando 

a vida em comunidade, onde terão todas as 

condições de viver plenamente os valores 

evangélicos. A igreja deve ser o modelo da 

nova sociedade e sinal visível do Reino de 

Deus. 

 

EVANGELIZAÇÃO É PRIORITÁRIA 

 

A missão primordial da Igreja é a evangeli-

zação individual, entendida como salvação 

das almas. Entende que, regenerando as pes-

soas por meio da conversão a Jesus Cristo, 

isto redundará em benefícios e efeitos na so-

ciedade, produzindo melhores cidadãos e 

cidadãs. A igreja não deve se preocupar e 

nem se envolver com as questões sociais 

pois pertencem à esfera do terreno, do mate-

rial. Deve dedicar-se à salvação das pessoas 

presas aos sistemas demoníacos deste mun-

do. 



 

CRISTO, O TRANSFORMADOR DA 

CULTURA 

 

Cristo veio para regenerar as pessoas e o 

mundo. A missão da igreja é implantar o 

Reino de Deus pela prática da justiça e do 

amor. Assim, a história é vista como o pal-

co das ações de Deus com um objetivo: o 

Reino. O cristão não deve se preocupar 

com o futuro, mas com o aqui e agora, re-

conhecendo o que Deus está fazendo e não 

o que fará no futuro. O mundo está sob o 

pecado mas o mundo não é o pecado. 

 

 

CRISTO DA CULTURA 

 

O cristão deve buscar sentir-se bem no mun-

do porque Cristo amou o mundo e não há ne-

nhuma tensão entre a Igreja e o mundo, entre 

o evangelho e a ação social, entre política e 

vida cristã. Jesus Cristo nos ensina a viver 

melhor no mundo e para ser bom cristão não 

é necessário sair do mundo mas viver a vida 

cristã neste mundo. O cristianismo é um sis-

tema filosófico que nos capacita a viver neste 

mundo que tem suas leis que o governam e 

Deus não as muda, mas atua em conformida-

de a elas. Logo, a lealdade a Jesus Cristo me 

leva a participar ativamente na preservação 

dos valores da sociedade no qual vivo. 

 

 

CRISTO ACIMA DA CULTURA 

CRISTO E CULTURA EM PARADOXO 

 

Ser fiel a Cristo é rejeitar o mundo, mas re-

conhecendo que Ele está no mundo. Cristo e 

o mundo não são opostos, pois, ainda que ha-

ja iniqüidade no mundo, Deus é o Criador e 

Senhor. O ser humano é livre na medida em 

que obedece a Deus, pois a graça divina é o 

motor para a obediência. Só se ama a Deus 

que é invisível quando se ama ao próximo 

que é visível. A Igreja deve propor um mode-

lo político que não seja capitalista, socialista 

ou comunista, mas cristão. Cristo não é con-

tra o mundo, mas usa o que há de bom no 

mundo como benção aos cristãos. Está acima 

da cultura, mas não é contra ela e é mais im-

portante elaborar uma cultura cristã que cris-

tianizar a cultura existente.  

 

CRISTO CONTRA A CULTURA 

 

O cristão deve lealdade absoluta a Cristo, 

não importando aspectos culturais, pois es-

tão contaminados pelo pecado. O mundo  é 

o reino de Satanás, daí porque tanta vio-

lência e miséria O mundo está perdido e 

será destruído totalmente. Há total incom-

patibilidade entre a fé cristã e o mundo. O 

cristão não deve tentar mudar a sociedade 

ou cultura, devendo viver como se não fi-

zesse parte, preocupando-se somente com 

o espiritual.Não deve meter-se em política 

porque é corrupta e Jesus ensinou “as por-

tas do inferno não prevalecerão contra a 

Igreja” significando que o mundo não deve 

entrar na Igreja. Quem vive isolado do 

mundo é mais espiritual que aqueles que 

vivem no mundo, pois isto é fundamental 

para o crescimento espiritual. O pecado é a 

aceitação do mundo e seus valores. 

 

A IGREJA ATIVISTA 

 

A Igreja vê a sociedade como o lugar da 

ação redentora de Deus e a seus membros 

como agentes históricos para a sua transfor-

mação com vistas ao Reino de Deus, que é 

uma sociedade mais justa. Para tanto ela 

exerce uma função profética, denunciando as 

injustiças sociais, econômicas e políticas. A 

linha divisória entre a vida pública e con-

gregacional é bastante tênue, porque temas 

públicos e políticos são discutidos com faci-

lidade e liberdade pela congregação. Os pro-

gramas da Igreja estão dirigidos igualmente 

para a comunidade e para a sociedade. 

 

 

A IGREJA CÍVICA 

 

A Igreja atua neste mundo e tem um senso de 

responsabilidade pela vida pública, chegando a 

referendar a estrutura social, política e econô-

mica. Não tem muita disposição de usar e pode 

até rejeitar técnicas de confrontação para pro-

mover mudanças sociais. Ela define seu papel 

na sociedade em termos educacionais e cultu-

rais. A congregação pode ser o local para o 

debate onde temas sociais, econômicos e polí-

ticos para clarificar a posição dos membros, 

face aos princípios evangélicos. A Igreja é len-

ta em tomar decisões que a comprometam. Se 

alguém decide envolver-se na política ou ação 

social, o faz a título pessoal. 

 

A IGREJA EVANGELÍSTICA 

 

A Igreja enfatiza no mundo porvir em contra-

posição à deterioração moral do mundo pre-

sente. A igreja evangeliza as pessoas, resga-

tando-as do mundo pela conversão a Cristo. 

Assim, o mundo divide-se em crentes e incré-

dulos, salvos e perdidos. Dá uma grande ênfa-

se às missões e à evangelização, ensinando 

que cada crente dever ser um evangelista. O 

mundo não tem conserto, será destruído e dará  

lugar aos novos céus e terra. 

 

A IGREJA SANTUÁRIO 

 

A Igreja existe como espaço de refúgio da 

vida diária, onde a comunhão dos membros 

é o refrigério às lutas do dia-a-dia. O culto é 

valorizado como expressão máxima da vida 

comunitária. Enfatiza as formulações dou-

trinárias. Preocupa-se pelos valores morais 

vigentes na sociedade e pela santificação 

dos membros, e entende sua missão no 

mundo ser a guardiã da moral. A obediência 

às leis civis é fomentada e faz restrições às 

ações que visam a mudança da sociedade. 

Entende que pouco se pode fazer para mu-

dar o mundo, mas que se pode ajudar com a 

conduta moral. Vive uma forte expectativa 

no fim do mundo e nos novos céus e nova 

terra. 
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