TIPOLOGIA ECLESIO-POLÍTICA
Igreja cívica
Centra suas ações neste mundo.
Tem um senso de responsabilidade pela vida pública.
Chega a referendar a estrutura social, política e econômica.
Não tem muita disposição de usar e pode até rejeitar técnicas de confrontação para promover mudanças sociais.
Define seu papel na sociedade mais em termos educacionais e culturais que políticos.
Há certa preocupação com a vida e assuntos públicos.
A congregação pode debater temas sociais, econômicos e políticos para ajudar os membros a se posicionar.
A Igreja é lenta em tomar decisões que possam comprometê-la com alguma posicionamento de caráter social.
Se alguém da igreja decide envolver-se na política ou ação social, o faz a título pessoal e não em nome da igreja.
A Igreja santuário
Ênfase no mundo porvir, quando os cuidados deste mundo desaparecerão.
A Igreja existe como um espaço de refúgio das vida diária.
É valorizada a comunhão dos membros como refrigério às lutas do dia-a-dia.
Um dos motivos para a reunião comunitária é a amizade entre seus membros.
Grande ênfase nas formulações doutrinárias da Igreja.
O culto é tido em alta conta, como expressão máxima da vida comunitária.
Preocupação pela moral vigentes na sociedade e pela santificação dos seus membros.
Vê seu papel na sociedade como guardiã da moral.
A sociedade é necessária para a vida humana, ainda que esteja sob o pecado.
Pouco se pode fazer para mudar o mundo, mas podem ajudar com sua conduta moral.
Expectativa no fim do mundo e nos novos céus e nova terra.

A Igreja ativista
A Igreja vê o aqui e agora com o lugar da ação redentora de Deus.
A Igreja vê a seus membros como agentes históricos que atuam na sociedade para a
implantação do Reino de Deus.
A missão da Igreja é batalhar por uma sociedade mais justa.
A Igreja exerce função profética, denunciando as injustiças sociais, econômicas e políticas.
A linha divisória entre a vida pública e congregacional é bastante tênue, porque temas
públicos são discutidos com facilidade e liberdade no âmbito congregacional.
Os programas da Igreja estão dirigidos igualmente para a comunidade e para a sociedade.

A Igreja evangelística
Ênfase no mundo porvir.
Preocupação com a deterioração moral do mundo presente.
A ação da igreja é a evangelização das pessoas, resgatando-as do mundo.
Os crentes atuam na sociedade para dar o testemunho evangélico.
Ênfase conversionista.
O mundo divide-se em crentes e incrédulos, salvos e perdidos.
Grande ênfase em missões
Cada membro é/deve ser um evangelista.
O mundo não tem conserto, será destruído e dará lugar aos novos Céus e Terra.
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