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RESUMO 

MUENGANDALA, Agostinho Matias. A Igreja Angolana e a Justiça Social à Luz do Sermão 

do Monte e da Teologia Bíblica. 100 f. Mestrado de Artes em Teologia. Instituto Superior de 

Teologia Evangélica no Lubango – ISTEL. Lubango, 2021. 

O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica, complementada por uma pesquisa 

de campo que procura reflectir sobre a “Justiça Social” através de um estudo exegético do 

“Sermão do Monte” e da teologia bíblica, com o objectivo de analisar o contributo da Igreja 

Angolana como promotora da justiça social na comunidade em que está inserida. Esta pesquisa 

pretendeu suscitar uma releitura contextual do Evangelho, que contribua para a materialização 

de uma actuação missional da igreja, que valorize a missão global, na perspectiva do 

cumprimento da missio Dei (missão de Deus). Para a análise exegética do “Sermão do Monte” 

foram utilizados os métodos histórico-crítico; sincrónico e a abordagem existencialista. Para 

que se pudesse aprofundar a reflexão bíblica sobre o tema, fez-se recurso ao método de estudo 

da Teologia Bíblica, que procurou seguir a progressão temática da frase: “Reino de Deus”, tanto 

no AT, quanto no Sermão do Monte, analisando a sua relação directa ou indirecta com a 

efectivação da “justiça social” na comunidade, no escopo da missio Dei.  Tendo como área de 

actuação o campo da Missiologia, foi abordado o período pós-guerra civil; essencialmente 

compreendido entre os anos de 2002 a 2020. A análise exegética do “Sermão do Monte” aponta 

para a necessidade de uma actuação sacerdotal e profética da igreja no mundo, que passa 

também pelo seu contributo práctico, para a mitigação da pobreza no seio da comunidade; tal 

como o aponta o propósito de Deus, reflectido na Lei, nos Salmos e nos Profetas. Para a 

pesquisa de campo fez-se recurso ao método qualitativo e elaborou-se um roteiro de entrevistas 

contendo perguntas directas e indirectas, que serviram de base para o diálogo que foi efectivado 

pelo pesquisador e pesquisados, e que culminou com a análise qualitativa das respostas 

apresentadas. Por isso, a presente pesquisa conclui que há uma necessidade urgente de a Igreja 

Angolana redefinir a sua teologia de missão, em conformidade com a nova abordagem 

missiológica da missão de Deus, para uma actuação missional que abrace a perspectiva da 

missão global. Assim, faz todo o sentido olhar para a problemática da justiça social como parte 

integrante e fundamental da missão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Justiça Social; Reino de Deus; Igreja Angolana; Missão.   



 
 

ABSTRACT: 

MUENGANDALA, Agostinho Matias. The Angolan Church and Social Justice, in the lite of 

the Sermon on the Mount, and the Biblical Theology. 100 f. Master of Arts in Theology. 

Instituto, Superior de Teologia Evangélica no Lubango – ISTEL. Lubango, 2021.   

This work is a result of a Bibliographic study, complemented by a field research that 

seeks a reflection on “Social Justice” through an exegetical study in the Sermon on the Mount 

and the Biblical theology, with the aim to analyze the contribution of the Church in Angola 

towards promoting social justice in the community where it is located. The Study aims to raise 

awareness of the gospel context that will contribute to a materialization of the missional action 

of the church that values holistic mission, from the perspective of fulfilling the missio Dei 

(mission of God). For the analysis of the Sermon on the Mount, we used the historical-Critical 

methods, synchronic and existential arguments. In order to deepen the biblical reflection about 

the theme, we resorted to the methods used in biblical theology, that sought to follow the 

thematic progression of the phrase: “Kingdom of God” both in the OT and in Sermon on the 

Mount, analyzing its direct or indirect relationship with the realization of  “Social Justice” in 

the community, within the scope of the missio Dei.  This study discussed the Angolan post-war 

period essentially from 2002 – 2020. The exegetical analysis of the Sermon on the Mount leads 

to a sacerdotal and prophetic action of the church in the world, that has to do with its practical 

contribution as well, to mitigate poverty in the heart of the community as part of God´s purpose, 

reflected in the psalms and prophets. For the field study, a qualitative method was used and an 

interview form was elaborated in the form of direct and Indirect questions, that served as the 

base for the dialogue carried ant between interviewee and interviewers that ended with the 

qualitative analysis of the proposed questions. The study concludes that there is an urgent need 

for the church in Angola to redefine its theological mission, in conformity with the new 

missiological discoveries, of God´s mission for a missional action that embraces the perspective 

of holistic mission. Thus, it makes sense to look at the social justice problem as an integrated 

and fundamental part of God’s mission.  

KEY WORDS: Social Justice, Kingdom of God, Angolan Church, Mission.  
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INTRODUÇÃO 

A “justiça social” é um tema muito abrangente. Na arena sociopolítica o conceito é 

definido como o compromisso do Estado e instituições não governamentais em buscar 

mecanismos para compensar as desigualdades sociais geradas pelo mercado e pelas diferenças 

sociais (Oliveira, 2017, p. 3). Do ponto de vista bíblico, é um assunto que permeia tanto o 

Antigo quanto o Novo Testamentos.  

Segundo dados da Embaixada de Angola na Áustria, Croácia, Eslovénia e Eslováquia 

(2014, p. 1) entre 2005 e 2008, Angola teve uma taxa média de crescimento económico situada 

em cerca de 17,5% ao ano. Isto colocou-a no topo dos países com maior crescimento a nível 

mundial. Porém, este crescimento não se transformou necessariamente em desenvolvimento, 

nem se refletiu na melhoria substantiva da qualidade de vida dos angolanos.   

Paralelamente a este crescimento económico, em igual período, o padrão de vida de 

grande parte dos angolanos continuou baixo. De acordo com Alves da Rocha (2006, p. 2), cerca 

de 60% da população vive com menos de dois dólares por dia. Angola situou-se em 149º lugar 

no Índice de Desenvolvimento Humano de 2014. Enquanto isso, as taxas de expectativa de vida 

e mortalidade infantil colocam o país na cauda da tabela da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Por cada mil nados vivos em Angola, morrem 156 crianças até aos cinco anos, de 

acordo com o relatório desta Organização (OMS) referente ao ano de 2015. Em conformidade 

com este mesmo relatório, a esperança média de vida dos angolanos é de 52,4 anos, o que parece 

estar em harmonia com os dados do Banco Mundial que referem uma expectativa de vida de 

52,67 anos para os angolanos em 2015. A O.M.S. relata ainda que somente perto de metade da 

população angolana (cerca de 49%) tinha acesso à fontes de água potável em 2015, sendo este 

o segundo pior registo em 47 países africanos. Por outro lado, de acordo com o mesmo relatório, 

o acesso ao saneamento básico abrange apenas 52% da população, o que coloca o país na 11ª 

posição no mesmo grupo. 

O Índice de Desenvolvimento Humano é hoje o indicador mais relevante para a 

análise das condições de vida da população e para o cálculo duma medida que permita 

compreender quanto de crescimento económico se transforma em desenvolvimento. 

Entre 2010 e 2014, de acordo com o Human Development Report do PNUD de 2015, 

a taxa média anual de variação do IDH de Angola ficou‑se em 1,1%, bastante aquém 

do crescimento do PIB no mesmo período (4,3%), uma prova mais de que o 

crescimento se não transformou em desenvolvimento. À cadência de 1,11% Angola 

necessitará de 15 anos (14,6 anos em termos rigorosos do cálculo pela via logarítmica) 

para atingir o valor médio do Grupo de Países de Desenvolvimento Humano Médio, 

admitindo um crescimento nulo no valor do seu IDH. (CEIC/UCAN, 2015, p. 55-56) 
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Como consequência do fenómeno da corrupção, a maioria da riqueza do país está 

concentrada num sector desproporcionalmente pequeno da população angolana. De acordo com 

o portal da Angonotícias (2007), Angola foi considerada o segundo país mais corrupto do 

mundo, em 2007. O país obteve um total de 98 pontos, perdendo apenas com o Bangladesh, 

que tinha um total de 102 pontos na tabela classificativa. Em 2015, o portal eletrónico da 

organização “Transparência Internacional” também colocou Angola no grupo de países mais 

corruptos do mundo. Num universo de 167 países, Angola ocupou a posição 163, com apenas 

15 pontos, numa escala de 0 a 100. 

Portanto, uma vez que o Censo de 2014 recolheu informações sobre a religião e concluiu 

que 41% da população residente no país é católica e 38% é evangélica, faz todo o sentido 

reflectir no conceito de “Justiça Social a Luz do Sermão do Monte e da Teologia Bíblica”. Pois, 

a realidade de Angola parece estar muito distante do que se espera de um país cristão. O quadro 

torna-se pior ainda, se tivermos como modelo de vida o que Jesus afirma em Mateus 5.48 “Sede 

vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus”. Tal como afirma John Stott 

(1981, p. 54), nós devemos ser cristãos autênticos, vivendo abertamente a vida descrita nas 

bem-aventuranças, sem nos envergonharmos de Cristo.  

 

Formulação do problema  

Gundry (2008, p. 216) assevera que “Mateus escreveu o seu Evangelho para a igreja 

como o novo povo escolhido, que, pelo menos por enquanto, tomou o lugar da antiga nação 

eleita de Israel”. O mesmo autor afirma ainda que o “Evangelho começa com o nascimento de 

Jesus (1-2), sendo que o restante do livro é formado em narrativas predominantemente marcana 

e insere cinco discursos de Jesus”. A estrutura quíntupla dos discursos de Jesus inseridos em 

Mateus é vista por Gundry (2008, p. 216-217) como um provável benefício para os leitores 

judeus, visto que Mateus retrata Jesus como um novo e maior Moisés. Algumas semelhanças 

são estabelecidas pelo facto de Jesus também ter proferido parte de sua Lei em um monte, e o 

número de discursos corresponder ao Pentateuco de Moisés.  

Na mesma ordem de ideias, Shedd (2013) afirma que o “Sermão do Monte” está situado 

no primeiro discurso de Jesus, que vai do capítulo 5 ao 7. Nesta secção, na versão “NVI”, Jesus 

faz sete alusões a questões relacionadas com a prática da justiça. Em cinco destas, ele se refere 

à necessidade da justiça na vida quotidiana dos discípulos (5.6; 5.10; 5.20; 6.1 e 6.33); e, em 

duas das sete, ele alude ao impacto da prática dessas obras de justiça pelos discípulos no mundo 

(5.13-16; 5.48).   
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De acordo com Oliveira (2020, p. 3) “justiça social parte do preceito de que, para que 

se alcance um ponto em que a convivência social torne-se justa, é necessário que se estabeleça 

certa compensação para aqueles que começaram a vida social em desvantagem”. 

Segundo o portal electrónico da “ONU News”, em notícia publicada em 20 de Fevereiro 

de 2020, “a situação da pobreza moderada ou extrema ainda atinge pelo menos 20% das pessoas 

em todo o globo”. Neste mesmo diapasão, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

“lembra que muitos trabalhadores recebem salários estagnados, a desigualdade de género 

prevalece e as pessoas não estão se beneficiando igualmente do crescimento económico. Além 

disso, as disparidades geográficas impedem o acesso ao trabalho decente”. (ONU News, 2020, 

p. 1) 

Em Angola, como já vimos, apesar de a economia ter atingido o pico de crescimento de 

17,5% entre os anos de 2005 a 2008; o certo é que o país continua a ocupar os piores lugares 

das tabelas de classificação internacionais. Angola continua a ter os piores registos no que toca 

a qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano, nível de desemprego, índice de 

pobreza, acesso a água potável, energia e outros.       

Analisando os dados estatísticos publicados pelo Censo Geral da População em 2014 

(79% da população é cristã), e atendendo à realidade do elevado grau de injustiças e 

desigualdades sociais em que o país se encontra mergulhado, percebe-se logo que algo não vai 

bem. Por isso, a cogitação que se pode fazer é que ou as estatísticas não correspondem com a 

realidade, ou a Igreja em Angola não está a exercer o seu verdadeiro papel sacerdotal e profético 

diante da sociedade. Ou seja, não está a servir como “sal da terra e luz do mundo”, conforme 

Mateus 5.13-14. 

A “Prática da Justiça Social” é o assunto abordado neste trabalho, cujo objecto de 

pesquisa é “O Contributo da Igreja Angolana como Promotora da Justiça Social na Sociedade, 

a Luz do Sermão do Monte e da Teologia Bíblica.” Visto que a justiça social acarreta consigo 

o modo recto de agir e a prática de boas obras, parece lícito levantar a seguinte questão: até que 

ponto a Igreja Angolana tem contribuído para a promoção da justiça social na comunidade, de 

acordo com as instruções de Jesus, espelhadas no Sermão do Monte?  



14 
 

Objectivos                     

O objectivo geral  

 Analisar o quanto a Igreja Angolana tem contribuído para a promoção da justiça social 

na comunidade em que está inserida, a luz do que Jesus ensinou no Sermão do Monte e 

da Teologia Bíblica.  

Os objectivos específicos  

 Identificar as instruções e a ética de Jesus, expressas no Sermão do Monte, para a 

promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, dentro do contexto angolano;  

 Descrever o desenvolvimento da temática da justiça social na Bíblia, através de uma 

figura da teologia bíblica;  

 Avaliar a práxis da Igreja, na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária para 

todos os angolanos, a luz das novas abordagens missiológicas; 

 Averiguar as formas de procedimento da Igreja no âmbito da participação na missão de 

Deus, para a efectivação da justiça social em Angola.  

Justificativa   

O contexto socioeconómico do país tem sido marcado por um conjunto de 

transformações que incidem directamente sobre a vida das populações. Vive-se uma era de paz 

que já dura dezanove anos desde o término da guerra civil em 2002, na qual, urge a necessidade 

de a igreja exercer o seu verdadeiro papel como agência do Reino de Deus no mundo. Isto 

também passa por dar uma resposta eficaz aos diversos problemas sociais que o país vive, 

através de uma articulação coerente entre a missão de Deus (missio Dei) e a missão da igreja 

(missio eclesiae), que seja capaz de redarguir às necessidades sociais do ser humano.  

A escolha do tema relacionado com a “Justiça Social” fundamenta-se pelo facto de o 

assunto ter-se mostrado sempre como um grande desafio para a visão missiológica do 

pesquisador. A realização desta investigação responde à ânsia do pesquisador, de poder servir 

a Deus de forma global, promovendo uma leitura contextual do Evangelho, que responda às 

necessidades do homem para o aqui e agora; e também para a eternidade. Pelo que, o presente 

trabalho contribui para a materialização de uma actuação missional que valorize a missão global 

da igreja, na perspectiva do cumprimento da missio Dei (missão de Deus).   
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A relevância do presente trabalho consiste no facto de poder concorrer para um grande 

despertamento da Igreja Angolana para questões sociais; pois, contribui para que os cristãos 

sejam mais autênticos na sua forma de viver a fé em e na comunidade. Isto faz com que a luz 

de Cristo possa brilhar no mundo através de um testemunho cristão efectivo. Por outro lado, a 

mudança de atitude dos cristãos, face às desigualdades sociais que assolam o país, ajuda, em 

grande medida, a mudar o actual quadro em que vivemos. Isto porque a presente pesquisa 

procura corrigir a práxis da igreja diante da comunidade; tendo como fundamento básico o que 

Jesus ensinou no Sermão do Monte, e que Tasker (1961, p. 47) decidiu chamar de “A Ética do 

Reino de Deus”, visando uma sociedade mais justa e igualitária. 

Sabe-se que, do ponto de vista missiológico, ainda há um longo caminho a ser percorrido 

pela Igreja Angolana, para a construção de uma teologia contextual angolana, que objectiva a 

actuação global da igreja, para o alcance global da missão. Neste âmbito, o estudo sobre a 

temática da “Justiça Social” aguça o campo das reflexões ainda insipientes da igreja angolana, 

com vista à compreensão e actuação global dos cristãos, no contexto do cumprimento da missão 

de Deus (missio Dei).   

Revisão de literatura  

Do ponto de vista de Monteiro (apud Aristóteles, s.n.t, p. 3) a justiça está intimamente 

ligada à vida em sociedade. Onde, “o justo também será aquele que respeita a lei e que é 

equitativo”. Por conseguinte, ainda segundo Monteiro (apud Rawls, s.n.t, p. 5) a justiça social 

ou justiça nas instituições deve ser desenvolvida no intuito de prover tratamento igualitário a 

todas as pessoas, permitindo, desta forma, uma genuína igualdade de oportunidades, onde a 

sociedade deverá dar “melhor atenção aos que nasceram em posições sociais menos 

favorecidas”. 

A reflexão sobre a “Justiça Social” já tem sido alvo de pesquisa de vários estudiosos na 

área de teologia. Do ponto de vista do contexto mais amplo, Walter Bastos (2006), na sua obra 

“111 Sermões Para Todas as Ocasiões”  aborda o assunto, procurando resgatar o sentido bíblico 

do conceito “justiça”, tal como é abordado nas diferentes secções da Bíblia. Bastos procura 

relacionar o conceito do ponto de vista das suas implicações no relacionamento de Deus com o 

homem, do homem com o seu próximo e com a comunidade em que está inserido. Do ponto de 

vista do autor, “a palavra mais comum no AT para justiça é tsedeq, e traz a ideia de lealdade ou 

de conformidade a uma norma estabelecida (Dt 6:25), ou ainda a um acordo como o de Jacó 
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com Labão (Gn 30:33). De forma geral, tsedeq está voltada para as questões de relacionamento 

seja no aspecto moral, judicial ou governo de Deus sobre os seus servos” (Bastos, 2006, p. 64). 

Russell Shedd também aborda a temática do ponto de vista bíblico, insidindo 

fundamentalmente a sua atenção sobre o escopo do Novo Testamente, e tendo a abordagem de 

Jesus no Sermão do Monte como o  principal fio condutor da sua reflexão. No seu artigo sobre 

“A Justiça Social e a Interpretação da Bíblia”, ele define justiça social como o “agir de modo 

justo ou reto, e praticar justiça seria praticar boas obras do modo que Jesus ordenou: 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” (Mt 5:16). como se pode ver, também na abordagem de Shedd, 

a justiça está intimamente ligada com o modo recto de agir para com o próximo, objectivando 

a exaltação do nome de Deus através das prática das boas obras na sociedade em que está 

inserido.  

A temática da “Justiça Social” também tem feito eco nos anais da Teologia Africana, e  

Tchipunge e Filho (2015), na sua obra intitulada “Teologia Africana no Pensamento de Gabriel 

Molehe Setiloane” procuram analisar o pensamento teológico de Setiloane, onde, dentre os 

vários desafios que a teologia africana enfrenta hoje, destaca-se a abordagem sobre “o papel 

social da Igreja”, fazendo uma reflexão sobre “a postura que a Igreja deve adoptar no contexto 

sociopolítico actual”. Tchipunge e Filho encaminham a sua abordagem muito mais 

incisivamente para o escopo do posiocionamento político da Igreja Africana, em face dos 

principais desafios que lhe são apresentados pelo novo contexto sociopolítico e económico na 

era pós-independência da maioria dos países africanos. No parecer de Setiloane, infelizmente, 

o papel social das igrejas africanas é, em grande medida, condicionado pelos interesses políticos 

dos governos dos seus países, o que revela uma limitação no exercício pastoral. Por isso, como 

sugestão para sair-se deste marasmo, este pensador defende “a necessidade de politizar as 

comunidades africanas no sentido de se tornarem conscientes dos seus direitos civis e lutarem 

contra as injustiças sociais” (Tchipunge; Filho, 2015, p. 59). 

Visto que toda a acção da igreja deve ser articulada com base naquilo que a Bíblia 

ensina, Christopher J. H. Wright, em seu livro “A Missão de Deus”, explora de forma bastante 

profunda o conceito da Missio Dei, tendo como objectivo principal “desenvolver uma 

abordagem da interpretação bíblica que veja a missão de Deus (e a participação do povo de 

Deus nela) como uma estrutura na qual podemos ler a Bíblia toda” (Wright, 2014, p. 16). Do 

ponto de vista do autor,  a missão é uma chave mestra que nos dá acesso à grande narrativa do 

cânon bíblico. Por isso, Wright afirma que a missão do seu livro é de “explorar o propósito ou 

missão divina e tudo o que está por trás e que flui dessa missão, no que diz respeito ao próprio 
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Deus, ao seu povo e ao seu mundo, segundo a revelação que temos dela na Palavra de Deus” 

(Wright, 2014, p. 21). Assim, a abordagem de Christopher J. H. Wright oferece-nos bastante 

subsídios para olharmos para a prática da justiça e o envolvimento da igreja com questões 

sociais não como um aspecto isolado, mas como parte integrante da missão de Deus que se 

fundamente no escopo da narrativa bíblica como um todo. 

No que tem a ver com o contexto mais específico do nosso país, o Professor Alberto 

Alberto também aborda o assunto da “justiça social”, no seu Trabalho de Conclusão de Curso, 

intitulado “A Questão da Corrupção em Angola: uma Abordagem Bíblica, Ética e Prática”. 

Nesta obra, o autor procura “confirmar a realidade do problema no contexto socioeclesiástico 

de Angola, buscando perceber, de forma panorâmica a sua manifestação ao nível do aparelho 

governativo; e sobretudo, procurando compreender como a igreja tem sido afectada e infectada 

pelo mesmo”. A intenção do autor é de “conscientizar a igreja no sentido de encarar a corrupção 

como um desafio parte da sua missão, encorajando-a a empenhar-se de forma efectiva na luta 

contra a mesma, despertando-a a elaborar uma teologia que responde de forma actual e actuante 

a esse problema (Alberto, 2007, p. 10). Na sua análise, o autor conclui que a corrupção é uma 

prática que corrói o tecido social do país, criando sérias desigualdades sociais, que promovem 

a injustiça, e que a igreja não está isenta desta prática.   

... podemos constatar que a corrupção é um problema que toma contornos alarmantes, 

enfermando todos os sectores da vida nacional. A mesma tem colocado em causa o 

desenvolvimento salutar da nação; tem manchado a imagem de todo um país ao nível 

internacional; tem comprometido a credibilidade dos órgãos de soberania; tem 

distorcido os princípios da boa governação; tem perpetuado a desproporção na 

distribuição dos recursos; tem criado sérios desequilíbrios sociais e económicos; tem 

promovido uma cultura de inversão de valores e desrespeito ao império da lei; e o 

mais agravante, tem desvirtuado o papel da própria igreja, considerada o baluarte da 

moral, atendendo os índices de conformismo no seu seio (Alberto, 2007, p. 63).  

 

A presente pesquisa acrescenta valências às abordagens já realizadas sobre o assunto, 

uma vez que a sua reflexão é contextualizada à realidade angolana, do ponto de vista não só 

daquilo que se espera do estado para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária; mas 

principalmente da actuação da igreja, como o corpo de Cristo. Visto que a igreja está composta 

por um conjunto de actores sociais que prefazem um total de 79% da população geral do país, 

entende-se que se a sua acção for conduzida na perspectiva da Missão de Deus, com base nas 

instruções de Jesus, devidamente expressas no Sermão do Monte e da Teologia Bíblica, pode 

causar uma grande mudança no senário social, cultural, político e económico do país. Isto 

contribui em grande medida para materialização da justiça social que a nação tanto carece.  
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Metodologia        

No presente trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, que procurou reflectir 

sobre a “Justiça Social” por meio de um estudo exegético do “Sermão do Monte”, com 

particular incidência sobre o texto de Mateus 5:1-16. Para a exegese bíblica, fez-se recurso à 

abordagem diacrónica do texto (método histórico-crítico) para que se pudesse ter um 

conhecimento satisfatório do percurso histórico do texto no seu “mundo da vida"1, até a forma 

final em que se encontra hoje. Também se fez recurso ao método sincrónico de abordagem 

(análise literária e análise gramatical), para que se pudesse ter um entendimento claro e 

detalhado da forma, estrutura e movimento do texto, na sua versão actual. Por fim, também se 

aproveitaram os subsídios da abordagem existencialista (exegese teológica, interpretação 

missional e leitura espiritual), com vista a proporcionar um encontro bastante produtivo entre o 

texto e a realidade que está sob o crivo de análise.    

Num segundo momento da análise, para que se possa enriquecer o entendimento da 

abrangência e pertinência do assunto a luz de toda a Bíblia, fez-se recurso ao método de estudo 

da Teologia Bíblica, que procurou seguir a progressão temática da frase: “reino de Deus” tanto 

no AT, quanto no NT, específicamente no Sermão do Monte. Como se pode perceber no 

decurso desta pesquisa, a presente frase representa uma imagem bastante rica da temática da 

“Justiça Social”, na perspectiva da Teologia Bíblica.  

Para harmonisar os resultados da exegese bíblica com as novas abordagens 

missiológicas, a presente pesquisa procurou também aprofundar a sua reflexão com base no 

pensamento dos distintos teólogos contemporâneos. Outrossim, com vista a tornar a pesquisa 

mais relevante à realidade angolana, também se procurou fazer o devido recurso à pensadores 

das áreas das ciências sociais e económicas, que tratam com maior profundidade a questão da 

“Justiça Social”.  

A coleta de dados foi feita por meio de pesquisa bibliográfica nas distintas bibliotecas e 

mediateca da cidade do Lubango; bem como também se fez o devido recurso às fontes bíblicas 

(gramáticas, léxicos, comentários, panoramas, enciclopédias, etc.). Para a área de teologia, fez-

se recurso à literatura que focaliza essencialmente a questão da “justiça social”, no contexto da 

missão de Deus (missio Dei), para que, através de um olhar crítico, se pudesse reflectir na 

questão da justiça à luz do nosso contexto actual.  Visto que se fez recurso ao método qualitativo 

e não quantitativo, para a pesquisa de campo, elaborou-se um roteiro de entrevistas contendo 

                                                           
1 Conceito utilizado por Júlio Zabatiero (2007, p. 45) para se referir ao contexto histórico de um determinado 

texto.  
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perguntas directas e indirectas, que serviram de base para o diálogo que foi efectivado pelo 

pesquisador e pesquisados. Foram entrevistadas cinco pessoas, detre as quais, alguns cristãos, 

que ocupam posições de relevância a nível das distintas plataformas cristãs angolanas; e outros 

são actores sociais, ligados à diferentes ONGs, partido político e que têm alguma actuação 

reconhecida no campo da acção social no país. Com vista a manter a integridade pessoal dos 

entrevistados, os seus dados pessoais foram ocultados e alterados para se preservar a sua 

identidade. 

Os resultados desta pesquisa são apresentados em duas partes, sendo a primeira teórica 

e a segunda prática. Com esta forma de organização, procurou-se valorizar a necessidade de se 

aliar a teoria e a prática para que a questão da “justiça social” seja vista com muito mais 

comprometimento, e seja devidamente incorporada na responsabilidade social da igreja, 

principalmente no que tem a ver com a eficácia da sua missão como “sal da terra e luz do 

mundo”.  

Delimitação  

A presente pesquisa procura explorar a questão da justiça social, com o foco 

direccionado para as instruções de Jesus, devidamente retratadas no Sermão do Monte e na 

Teologia Bíblica. Tendo em linha de conta que os ensinamentos de Jesus fundamentam-se na 

Lei, nos Salmos e nos Profetas (Lc 24:44).   

O presente trabalho tem como área de actuação o campo da Missiologia. Procurou-se 

explorar todos os aspectos da missão de Deus (Missio Dei) devidamente refletidos no Sermão 

do Monte, com o devido auxílio de uma hermenêutica missional que responda aos principais 

desafios contemporâneos. Isto permitiu que se pudesse analisar todos os aspectos missiológicos 

que têm a ver com a missão da igreja (missio eclesiae), com o devido apoio dos referenciais 

teóricos disponíveis sobre a temática. 

Do ponto de vista histórico, cultural, político e económico, dentro do contexto 

angolano, foi abordado o período pós-guerra civil; essencialmente compreendido entre os anos 

de 2002 a 2020. Procurou-se reflectir na questão da “Justiça Social”, tendo em conta as 

diferentes transformações políticas, sociais e económicas que o país viveu ao longo deste 

período.  

Visto que o país encontra-se numa era de paz que já dura dezanove anos, desde o 

término da guerra civíl em 2002; urge a necessidade de a igreja exercer o seu verdadeiro papel 

como agência do Reino de Deus no mundo. Isto também passa por dar uma resposta eficaz aos 
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diversos problemas socias que o país vive, através do escopo da Missio Dei, que também busca 

redarguir às necessidades sociais do ser humano. 
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CAPÍTULO I – A JUSTIÇA SOCIAL À LUZ DA BÍBLIA 

1.1 – Considerações preliminares  

O Sermão do Monte confirma-nos que os ensinos e a ética de Jesus, sempre estiveram 

alicerçados na Lei, nos Salmos e nos Profetas (Mt 7:12). Neste ínterim, antes mesmo que se 

explorem os meandros da justiça social nos ensinos de Cristo, evidencia ser de grande valor que 

esta abordagem procure obter uma visão panorâmica do que a Lei, os Salmos e os Profetas 

referenciam sobre o assunto. Este sobrevoo nestas três secções fundamentais do AT oferecerá 

um entendimento holístico da perspectiva bíblica sobre o assunto, e ajudará a perceber melhor 

o que Jesus quis ensinar a este respeito.   

 O “Jesus mateano” apresenta a exigência de Deus não descartando a Lei, mas pedindo 

uma observância mais profunda que alcança a razão pela qual aquela foi formulada. Com outras 

palavras, o “Jesus mateano”, falando com mais segurança do que qualquer rabino do século I, 

dá a entender que tem mais autoridade do que Moisés, e parece legislar com toda convicção do 

Deus do Sinai (Brown, 2012, p. 270-271). Assim, por meio de uma hermenêutica missional, o 

presente capítulo se propõe a olhar para o “Sermão do Monte” na perspectiva do cumprimento 

da Lei. Pois, nele Jesus estabelece a nova ética do Reino de Deus, e busca despertar a igreja 

para a prática da “justiça social” como parte essencial da missão (missio Dei), fundamentada 

no amor de Deus. 

   1.2 – Conceito de “justiça social” no Antigo e no Novo Testamentos 

 O Dicionário Língua Portuguesa Prestígio (2010, p. 994) define “justiça” como uma 

virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada pessoa e a atribuição do que é devido 

a cada um; ou seja, o conceito de “justiça” é apresentado como sinónimo de equidade.   

 Para compreendermos melhor a preocupação de Deus para com o pobre, ou para com 

as camadas mais vulneráveis das Escrituras (viúvas, órfãos, escravos e estrangeiros), 

precisamos de analisar primeiro o conceito de “justiça” do ponto de vista bíblico. Tércio 

Machado Siqueira (2011, p. 1) afirma que o conceito de “sedaqah” (justiça), em Juízes 5:11 

(RA), representa certamente o significado mais primitivo usado e confessado pelo povo 

israelita.  

 Walter Bastos (2006), na sua obra “111 Sermões Para Todas as Ocasiões” procura 

resgatar o sentido bíblico do conceito de “justiça”, tal como é abordado nas diferentes secções 
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da Bíblia. Bastos busca relacionar o conceito do ponto de vista das suas implicações no 

relacionamento de Deus com o homem, do homem com o seu próximo e com a comunidade em 

que está inserido. Do ponto de vista do autor, “a palavra mais comum no AT para justiça é 

tsedeq, e traz a ideia de lealdade ou de conformidade a uma norma estabelecida (Dt 6:25), ou 

ainda a um acordo como o de Jacó com Labão (Gn 30:33). De forma geral, tsedeq está voltada 

para as questões de relacionamento seja no aspecto moral, judicial ou governo de Deus sobre 

os seus servos” (BASTOS, 2006, p. 64). 

 A “justiça” no AT não é apenas distributiva, que consiste em “dar a cada um o seu” (Ex 

23:6-8; Dt 25:15) ou cumprir os deveres cívicos, mas inclui também a perfeição moral religiosa. 

Ser justo é não cometer maldade (Sl 15:2), agir de acordo com a vontade de Deus (Gn 6:9; Ez 

14:20; 18:5), respeitar o direito dos fracos e dos pobres (Is 28:6; Am 1:3 – 2:8; 5:7). Praticar a 

justiça é amar ao próximo (Mt 25:37,46; 1Jo 3:10). Sem a prática da justiça, o culto perde seu 

significado (Sl 50; Is 1:10-20). Só conhece a Deus quem pratica a justiça (Jr 22:16), (Brevi, 

2012, p. 60). 

 Na perspectiva do AT, o conceito de justiça abrange tanto a lei, como o direito objectivo, 

disposto em formas de decreto, veredito ou ordem; bem como também abrange a perspectiva 

da retidão moral, que é um comportamento resultante da acção salvadora de Javé. 

 Na Bíblia hebraica o conceito de justiça dizia-se essencialmente com os 

substantivos mišpāţ,  [ִמְצׇפת] tşedeq  [ֶצֶדק] e tşedāqāh  [ְָָצָדָקה]. Mišpāţ significa “juízo”, 

“sentença judicial”, “lei” enquanto “direito” objectivo, “veredicto”, “decreto”, “ordem”. Os 

substantivos tşedeq e tşedāqāh têm a mesma raiz. Parecendo sinónimos, poderiam considerar-

se distintos entre si. Tsedeq refere-se à “justiça” enquanto ordem criada, num todo bem 

integrado e harmonioso nas suas várias componentes, ordenador das justas relações entre os 

homens. Tsedāqāh diz respeito a “justiça, rectidão” enquanto comportamento justo e recto 

conforme a essa ordem, enquanto “acção salvadora” (Vaz, 2012, p. 3).    

 No NT, o conceito de “justiça” é transcendente ao homem; ou seja, resulta dos efeitos 

da obra redentora de Cristo, por meio da qual, ela se torna efectiva na vida do homem que, pela 

fé, recebe a “justiça de Deus” que é atribuída ao crente (Fp 3:9). Assim, do ponto de vista do 

NT, a prática da justiça na vida do ser humano, resulta da operação da obra salvadora de Cristo 

na vida do crente; que, para além de receber a “justiça de Deus”, passa ele mesmo a praticar 

obras de justiça, em conformidade com a lei de Deus. Ou seja, o justo no NT é também aquele 

que vive praticando as obras da luz (Ef 5:9-11; Fp 1:11). 

 No NT, a palavra grega mais frequente para justiça é “dikaiosyne”, que é a tradução 

regular da LXX para a palavra hebraica “tşedāqāh”. No Evangelho, que é o poder de Deus para 



23 
 

a salvação de todo aquele que crê, foi revelada a justiça de Deus (Rm 1:16,17). Ela se torna 

efectiva entre os homens que, por causa de seu pecado, estão sujeitos à ira de Deus e muito 

longe dele; e é manifestada em seu justo plano para a salvação através da morte expiatória e 

substitutiva de Cristo. A aceitação dessa provisão, por parte do pecador, permite a Deus atribuir-

lhe tudo que Cristo fez por ele, para alcançar a sua salvação. Nessa aceitação de Cristo, como 

portador de pecados e Salvador pela fé, o homem recebe a “justiça que é pela fé”, uma expressão 

que manifesta a justiça de Cristo que é atribuída ao crente (Rm 4:5ss; 9:30; Fp 3:9) (Dicionário 

Bíblico Wycliffe, 2012, p. 1119). 

 O Dicionário Bíblico Wycliffe (2012, p. 1119) afirma ainda que tanto no AT como no 

NT a “justiça” é um conceito de relacionamento e que “aquele que é justo tem correspondido 

às exigências que lhe foram impostas pelo relacionamento no qual está inserido”.  

 Neste ínterim, podemos perceber que, do ponto de vista bíblico, a “justiça” descreve o 

ser de Deus, de acordo com a sua natureza e com os seus atributos, enquanto um ser moralmente 

perfeito. A “justiça” também aplica-se à vida do homem enquanto ser criado, quando este 

procura andar em conformidade com os preceitos e as exigências do seu criador (Gn 6:9; Ez 

14:20; 18:5). Outrossim, ainda no AT, do ponto de vista social, a justiça também aplica-se à 

vida diária do homem, quando ele procura respeitar o direito dos fracos e dos pobres. Por outro 

lado, no NT, a justiça é fundamentalmente um dom de Deus, através de Cristo Jesus (Rm 3:21-

31); mas isto implica também em viver em conformidade com a Lei de Deus (Ef 6:1; Rm 2:12-

14:25s). Ou seja, no NT, é justo aquele que vive praticando as obras da luz (Ef 5:9-11; 6:14-18; 

Fp 1:9-11; 2Tm 2:22). 

 Russell Shedd (2013) também aborda a temática da “justiça social” do ponto de vista 

bíblico, insidindo fundamentalmente a sua atenção sobre o escopo do NT, e tendo a abordagem 

de Jesus no Sermão do Monte como o  principal fio condutor da sua reflexão. Shedd parte do 

pressuposto de que no hebraico a palavra “tsedhaq”  (justificar), “tseddiq”  (justo) e 

“tsedeq ou tsedhaqah”  (retidão ou justificação) é a principal fonte deste conceito no Novo 

Testamento. Nesta conformidade, Shedd define “justiça social” como o “agir de modo justo ou 

recto, e praticar justiça seria praticar boas obras do modo que Jesus ordenou: 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” (Mt 5:16). como se pode ver, também na abordagem de Shedd, a justiça está 

intimamente ligada com o modo recto de agir para com o próximo. Assim, o objectivo principal 

da prática da justiça para o cristão é a exaltação do nome de Deus através da prática de boas 

obras na sociedade em que está inserido (Shedd, 2013, p. 10). 
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1.2.1 – A aplicação da justiça social no Antigo Testamento 

 De acordo com Passarella (2015), no AT, a Bíblia aponta continuamente para o pobre, 

a viúva, o órfão, o estrangeiro, o necessitado e oprimido. O AT revela-nos também que o Senhor 

ama de modo especial os pobres e “não se esquece do clamor dos aflitos” (Sl 9:12 “RA”). Isaías 

revela-nos que Deus tem sido “a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia” 

(Is 25:4 “RA”). 

 Ao longo de quase todo enredo bíblico do AT, é possível observar a maneira quase 

constante como Deus se preocupa com a questão do pobre e das camadas sociais mais 

vulneráveis. Este cuidado se vai intensificando a medida em que se avança na revelação bíblica. 

Do ponto de vista de Passarela (2015), na ordem social do AT os pobres receberam uma 

vantagem econômica, pois, receberiam empréstimos sem juros (Dt 15:7-11; Ex 22:25). Parte 

da colheita de cereais e uvas não devia ser recolhida, mas deixada em benefício aos pobres (Lv 

19:9-10; 23:22). Significativamente, um dos propósitos do dízimo era prover socorro para os 

pobres (Dt 14:29; 26:12-13). 

 Do ponto de vista das exigências de Deus para com os pobres, era requerida justiça no 

cuidado com órfãos, viúvas, estrangeiros e outras pessoas necessitadas; cuja negligência na 

observância destes preceitos, normalmente encontrava punição severa da parte de Javé. Praticar 

a justiça, no AT, era muitas vezes visto como sinónimo de estar em harmonia com Deus. O 

Senhor não queria que existisse pobre em Israel  (Dt 15:4). 

 Deus requer justiça aos pobres e julgará os que se opõem a eles. As palavras de Deus 

por meio do profeta Zacarias são bem típicas: “Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e 

misericórdia, cada um a seu irmão; não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem 

o pobre” (Zc 7:9-10). O AT ensina que o povo de Deus tem uma responsabilidade ética especial 

pelos pobres. No AT, o interesse de Deus pelos pobres é ligado de modo consistente à justiça, 

bem como à sua acção visando estabelecer a justiça entre o seu povo. Assim, as palavras como 

“o pobre, o necessitado, o oprimido, o estrangeiro”, possuem um conteúdo tipicamente moral, 

que aponta para a exigência de justiça por parte de Deus (Passarella, 2015). 

 Para que as camadas mais vulneráveis do povo israelita encontrassem proteção social e 

para que houvesse o devido cuidado com o pobre, o AT apresenta-nos um conjunto de 

legislação especial que visava este fim, dentre as quais podem ser destacadas as seguintes:   

i. O Ano Sabático, que serviria para que a terra descansasse do cultivo, e também permitia 

que os pobres escolhessem todo o produto espontâneo do campo (Êx 23:11; Lv 25:3-7). 

Por intermédio desta lei, a terra se revitalizava e os pobres podiam alimentar-se. 
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 Durante o ano sabático as pessoas deveriam obter seu alimento onde quer que o 

pudessem achar, assim como os israelitas fizeram nas suas peregrinações no deserto. Esta 

disposição seria de especial importância para aqueles que não possuíam terras (Ex 23:11). O 

ano sabático demonstrava que Deus era o supremo providenciador; e que, embora o homem 

pudesse ajudar no processo, mediante a sua cooperação, era da parte de Deus que vinham todas 

as coisas. O dever principal do homem, portanto, era glorificar a Deus ao observar sábados 

regulares de adoração e de comunhão espiritual, e não concentrar-se no acúmulo das possessões 

materiais, com a exclusão de tudo o mais. Este mesmo princípio subjaz nas instruções que 

Cristo deu aos Seus seguidores no sentido de buscarem em primeiro lugar o reino de Deus (Mt 

6:33) (Harrison, 1980, p. 207-208). 

ii. Em Levítico 19:9-10 havia ainda a regra de deixar para trás os grãos e frutos que caíam 

no chão durante a colheita, para que os pobres e estrangeiros pudessem colectar aquilo 

que precisavam para se alimentar. 

iii. O Ano do Jubileu era a época em que a sociedade israelita se reinventava, e ocorria a 

cada 50 anos. Nesse período distribuía-se a fonte produtora da riqueza. Deus havia 

determinado que a cada 50 anos as terras deveriam ser devolvidas aos donos originais. 

Nesta altura também, os escravos deveriam ser libertos e as dívidas deveriam ser 

sanadas. Com o Jubileu, todos os israelitas voltavam a assumir a sua parte no sustento 

da nação. A concentração exacerbada de riquezas era desfeita (isso com as terras 

devolvidas, escravos libertos e dívidas sanadas). 

 No ano do jubileu, o exilado regressava ao país; o cativo era libertado; o devedor 

perdoado; as famílias abriam os seus braços para receber em seu seio os membros há muito 

tempo afastados; cada herança passava para a posse do seu antigo possuidor. O som da trombeta 

era o sinal bem-vindo e comovedor para todo o cativo escapar do cativeiro; para o escravo pôr 

de lado as cadeias da escravidão; para o homicida voltar para casa, e os pobres e arruinados 

tomarem posse da herança perdida (Mackintosh, 2003, p. 223). 

iv. Por último, faz todo sentido referir também a Lei do Levirato, por meio da qual, quando 

morresse um israelita sem ter filho homem, o parente mais próximo deveria casar-se 

com a viúva. O primeiro filho homem desse casamento era considerado primogénito do 

primeiro marido e seu herdeiro (Dt 25:5-10). Do ponto de vista de Geisler e Howe 

(2001), junto com a responsabilidade de gerar filhos no nome do falecido, havia também 

a responsabilidade de resgatar qualquer propriedade que pertencia ao que morrera e que 

tivesse sido vendida ou confiscada (Lv 25:25). 
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 Para além desse conjunto de leis do Pentateuco, Passarela (2015) afirma que no AT, 

desde a aliança mosaica até as promessas do Evangelho, a Bíblia aponta continuamente para o 

pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o necessitado e oprimido. 

 De um modo geral, na ordem social do AT, os pobres beneficiavam-se de uma grande 

vantagem econômica. Como vimos, de acordo com a Lei de Moisés, eles receberiam 

empréstimos sem juros (Dt 15:7-11; Ex 22:25). Parte da colheita de cereais e uvas não devia 

ser recolhida, mas deixada em favor dos pobres (Lv 19:9-10; 23:22); e, de modo bastante 

Significativo, um dos propósitos do dízimo era prover socorro para os pobres (Dt 14:29; 26:12-

13). Nos Salmos, o ungido de Deus “acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao 

desvalido. Ele tem piedade do fraco e necessitado e salva a alma aos indigentes” (Sl 72:12-13 

“RA”). Do ponto de vista de Davi, Deus “não se esquece do clamor dos aflitos” (Sl 9:12 “RA”); 

pois, o Senhor tem sido “a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia” (Is 

25:4 “RA”). 

 Já no que respeita aos Profetas, Deus requer justiça aos pobres e julgará os que se opõem 

a eles. Neste sentido, as palavras de Deus por intermédio do profeta Zacarias são uma 

demonstração bastante típica deste facto: “Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e 

misericórdia, cada um a seu irmão; não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem 

o pobre” (Zc 7:9-10 “RA”). 

 Por fim, de forma bastante clara, percebe-se que no AT, o povo de Deus tem uma grande 

responsabilidade moral e ética de fazer justiça ao pobre, como factor integrante e inalienável 

da Aliança com Javé. Este facto é de grande valor, para que se possa compreender a ênfase 

apresenta por Cristo, no Sermão do Monte, quanto à necessidade da prática da justiça, como 

um elemento essencial para o testemunho do povo da Nova Aliança. É deste modo que a Igreja 

verdadeiramente se torna o “sal da terra e a luz do mundo” (Mt 5:13,14).   

1.2.2 – Análise do contexto histórico do Sermão do Monte  

1.2.2.1 – Autoria do Evangelho de Mateus   

A grande maioria dos estudiosos atribui a autoria do Evangelho de Mateus ao apóstolo 

com o mesmo nome. A tradição cristã corrobora com esta posição, e outorga a autoria do 

Evangelho ao apóstolo também conhecido por “Levi” que foi cobrador de impostos em 

Cafarnaum (Carson, 2009, p. 1361). As evidências externas a favor da autoria do Evangelho de 

Mateus atribuída a Levi são tão antigas quanto universais; pois, além do “Didaquê; Dionísio de 
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Corinto, Teófilo de Antioquia e Antágoras de Atenas também citam o Evangelho de Mateus 

como autêntico (Macdonald, 2008, p. 9).  

Macdonald (2008, p. 9) também defende que as evidências internas do primeiro 

Evangelho corroboram com a autoria de Levi. Ele observa que a estrutura do Evangelho se 

ajusta perfeitamente a um judeu bastante piedoso, que amava o AT e que era bastante talentoso 

como escritor e editor. Outrossim, o excelente domínio do aramaico e grego, os detalhes 

numéricos, as parábolas relacionadas a dinheiro e os termos monetários enquadram-se 

perfeitamente na figura de Levi, o éx-cobrador de impostos e discípulo de Jesus, cujo chamado 

encontra-se em Mateus 9:9.  

Não obstante a isso, tal como também acontece com os demais Evangelhos, no que diz 

respeito a autoria de Mateus, os consensos parecem cada vez mais distantes, no campo dos 

grandes debates da contemporaneidade. Assim, há uma grande controvérsia entre os estudiosos 

sobre se o primeiro documento a ser escrito por Levi terá sido em aramaico, ao qual Papias 

chamou de “Logia” ou se foi a versão grega do seu Evangelho, tal como a temos hoje. O centro 

da discussão prende-se com a questão de saber de concreto se o documento a que Papias chamou 

de “Logia” era o Evangelho de Mateus escrito em aramaico, ou se era apenas um documento 

instrutivo contendo os discursos de Jesus, que Mateus deixou para os judeus antes da sua saída 

da Palestina.  

Segundo tradição fidedigna… o apóstolo Mateus foi o primeiro a escrever um 

Evangelho, e não uma simples coleção de "logia" - na língua nativa da Palestina; não 

foi escrito depois do ano 70 A.D. e a evidência de Irineu não prova que ele tenha sido 

escrito depois de Paulo chegar à Roma. Este Evangelho aramaico é substancialmente 

idêntico ao Evangelho grego canônico. Sua historicidade e integridade devem ser 

aceitas… É óbvio que as palavras-chave nesse pronunciamento são quoad 

substantiam, "substancialmente". 

Por outro lado, a maioria dos especialistas protestantes esforça-se por explicar a 

persistente associação feita na tradição primitiva do nome de Mateus com o "primeiro" 

Evangelho canônico, supondo que a obra aramaica de Mateus, à qual se refere Papias, 

não fosse um Evangelho, e sim uma coleção de "ditos" de Jesus, e que, quando estes 

"ditos" foram subsequentemente incorporados ao "primeiro" Evangelho em tradução 

grega, o nome de Mateus veio a ser associado ao documento maior (TASKER, 2005, 

p. 9). 

    

Em face deste debate, o ponto de vista tradicional, e que também é defendido e adoptado 

neste trabalho é que Mateus, o cobrador de impostos, escreveu o Evangelho grego, que leva o 

seu nome, tal como o conhecemos hoje (Macdonald, 2008, p. 9). 

No que respeita directamente à pessoa de Mateus, o que se pode constatar é que há muito 

poucas referências sobre ele nas páginas do NT. O seu nome é citado somente em Mt 9:9, onde 

se encontra o relato do seu chamado, e em Mt 10:3 onde ele aparece na lista dos apóstolos tal 

como acontece também em Mc 3:18, Lc 6:15 e At 1:13. Logo depois do seu chamado, percebe-
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se que Mateus começou a sua empreitada missionária preparando um banquete para o Senhor 

em sua casa, aonde convidou os seus ex-colegas de profissão (os cobradores de impostos de 

Cafarnaum). Daí pode-se depreender que Levi tivesse o objectivo de estabelecer contacto entre 

seus colegas e o Senhor Jesus. O esforço de Mateus de atrair os Israelitas ao Messias anunciado 

desde o AT percebe-se em todo o seu Evangelho, como uma linha bastante inteligível na análise 

que se pode fazer do livro (Rienecker, 1998, p. 11). 

1.2.2.2 – Destinatários (Comunidade) 

O Evangelho de Mateus ocupa uma posição bastante privilegiada nas páginas do NT. 

Mounce (1996, p. 9) assevera que “foi natural que Mateus viesse em primeiro lugar, visto que 

sua estrutura distintiva e propósito específico fazem dele o Evangelho ideal para a igreja 

crescente, cuja necessidade era instruir seus conversos na vida e ensinos de Jesus”. Outrossim, 

por meio da observação da estrutura do Evangelho de Mateus, Gundry (2008, p. 216) defende 

que Levi escreveu para a igreja como o novo povo escolhido de Deus, que assumiu o lugar da 

antiga nação de Israel na nova aliança com Deus. 

A organização editorial dos ensinos de Jesus, seu conteúdo incisivamente ético e sua 

ênfase no discipulado, têm produzido as ideias de que Mateus escreveu seu evangelho para 

servir de manual catequético para recém-convertidos, ou compêndio de estudo para os líderes 

da igreja. Aventa-se ainda a possibilidade de também ter sido escrito para ser usado na leitura 

litúrgica e homilética de reuniões da igreja primitiva (Gundry, 2008, p. 217).  

O debate sobre os destinatários do Evangelho de Mateus, tal como o lugar de sua 

composição é inconclusivo. Porém, é quase consensual que Mateus escreveu para a comunidade 

da década de 80 d.C., objectivando compor um Evangelho que contasse a respeito de Jesus, e 

não uma circular da igreja tratando de um problema conhecido de forma independente. Não 

obstante a isto, alguns estudiosos atestam a possibilidade de que a igreja primitiva estava 

interessada no Jesus histórico e que queria saber o que ele ensinava e por que o fazia. Todavia, 

tal como assertivamente argumenta Carson (2010, p. 22-23), é deveras perceptível que qualquer 

assunto tratado na década de 80 d.C. pode perfeitamente acolher qualquer problema vivenciado 

entre as décadas de 30 a 100 d.C.. Isto é válido, ainda que não fizesse parte do objectivo de 

Mateus tratar de um problema específico da comunidade. Do ponto de vista de Tenney (2008, 

p. 162) o Evangelho de Mateus adapta-se perfeitamente à uma igreja fortemente ligada ao 

judaísmo, ao mesmo tempo que se vai tornando cada vez mais independente dele. 

Ralph Earle, Sanner e Childers (2006, p. 21), também aventam a possibilidade de 

Mateus ter escrito o seu Evangelho para a comunidade judaica convertida ao cristianismo; facto 
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que é fortemente apoiado pela natureza de seu conteúdo. Este é também o ponto de vista 

assumido por este trabalho, visto que esta população judaica constituiu grande parte da 

comunidade da igreja primitiva do primeiro século.  

1.2.2.3 – Local (de onde foi escrito)  

O local de escrita do Evangelho de Mateus também não é consensual, mas a esmagadora 

maioria dos estudiosos aventa a probabilidade de algum lugar na Síria, provavelmente em 

Antioquia. Esta opção é reforçada pelo facto de, já no segundo século, Inácio da Antioquia ter 

revelado, em seus escritos, ter algum conhecimento desse Evangelho (Mounce, 1996, p. 9). 

Carson (2010) também defende o mesmo ponto de vista. Ele cogita na possibilidade de 

Antioquia como o lugar mais provável da composição do Evangelho de Mateus, ao afirmar que 

“muitos estudiosos consideram Antioquia como o lugar de composição do Evangelho”. Para 

Carson (2010, p. 40), “Antioquia era uma cidade de fala grega com substancial população 

judaica; e a primeira evidência clara de alguém usar o Evangelho de Mateus vem de Inácio, 

Bispo de Antioquia no início do século II”. Como se pode constatar, a conclusão do exercício 

reflexivo deste autor aponta para a grande probabilidade de o Evangelho ter sido escrito em 

algum lugar da província romana da Síria.    

Novamente há duas opiniões principais. A opinião tradicional é a de que o livro de 

Mateus foi escrito na Palestina. Streeter diz que o local foi Antioquía da Síria, e ele é 

seguido pela maioria dos estudiosos hoje. Talvez a coletânea aramaica de palavras 

tenha sido escrita na Palestina, e o Evangelho em grego em Antioquia (Earle; Sanner; 

Childers, 2006, p. 21). 

 

De um modo geral, a posição assumida por este trabalho é que Mateus escreveu o seu 

Evangelho em Antioquia da Síria, numa data provável entre as décadas de 70 e 80 d.C.. Tal 

como argumenta Gundry (2008, p. 219), “a natureza judaica do Evangelho de Mateus sugere 

que foi escrito na Palestina ou na Síria, muito provavelmente em Antioquia, para onde haviam 

imigrado muitos discípulos que antes habitavam a Palestina (At 11:19,27).” Esta possibilidade 

harmoniza-se perfeitamente com o facto de o mais antigo testemunho sobre o conhecimento da 

existência do Evangelho de Mateus ter chegado por meio do antigo Bispo da igreja de Antioquia 

(Inácio), ainda no primeiro quarto do segundo século.    

1.3 – Análise literária do Sermão do Monte (Mt 5:1-7:29)   

No que se refere à estrutura do Evangelho de Mateus, uma boa parte dos estudiosos 

apresenta o livro como que estando subdividido em cinco grandes discursos de Jesus. Os 

discursos são intercalados por narrativas que vão desde o nascimento, até à ressurreição do 
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Messias. Assim, Earle, Sanner e Childers (2006, p. 21-22) apresentam o seguinte esboço para 

o livro: 

I. A Preparação do Messias, 1:1 — 4:25 

II. Primeiro Discurso: O Sermão do Monte, 5:1 — 7:29 

III. Narrativa Retomada: Um Ministério de Milagres, 8:1 — 9:34 

IV. Segundo Discurso: As Instruções Para os Doze, 9:35 — 10:42 

V. Narrativa Retomada: A Rejeição do Messias, 11:1 — 12:50 

VI. Terceiro Discurso: Parábolas do Reino, 13:1-52  

VII. Narrativa Retomada: Viagens de Jesus, 13:53 — 17:27 

VIII. Quarto Discurso: A Comunidade Cristã, 18:1-35 

IX. Narrativa Retomada: Discipulado e Controvérsia, 19:1— 23:39 

X. Quinto Discurso: O Sermão Profético do Monte das Oliveiras, 24:1— 25:46 

XI. A Paixão, 26:1— 27:66 

XII. A Ressurreição, 28:1-20 

Mounce (1996, p. 11) apresenta um ponto de vista bastante semelhante, e assevera que 

o Evangelho de Mateus “segue a ordem de Marcos, cujo material preserva quase na totalidade, 

mas organiza-o em cinco blocos didáticos separados entre si por secções de narrativas”. Essas 

secções de narrativas que separam os cinco blocos didácticos do Evangelho de Mateus são 

apresentadas na mesma sequência do esboço de Earle, Sanner e Childers (2006). Porém, o 

diferencial da abordagem de Mounce (1996) encontra-se na pista para as divisões, cuja fórmula 

está na frase “Quando Jesus acabou de proferir estas palavras”, que aparece repetidas vezes, 

e com algumas variações no final de cada secção (7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1).  

Ainda na perspectiva de Mounce, esta estrutura de cinco pontos é comum na literatura 

judaica antiga, tal como se consegue perceber nos cinco livros de Moisés; as cinco divisões do 

livro de Salmos, e os cinco “megilloth”. Segundo Barker, Lane e Michaels, citados por Mounce 

(1996) salientam que os cinco “livros” de Mateus tratam da ética do reino (5:1 -7:27), missão 

(10:1-42), história redentiva (13:1-52),disciplina eclesiástica (18:1-35) e escatologia (23:1-

25:46). Estes constituiriam “os principais interesses de uma igreja nascente, desejosa de instruir 

seus novos convertidos” (Mounce, 1996, p. 11).   

Na ordem acima apresentada por Earle, Sanner e Childers (2006), o “Sermão do Monte” 

está situado no primeiro discurso de Jesus, que vai do capítulo 5 ao 7. Nesta secção, na versão 

“NVI”, Jesus faz sete alusões à questões relacionadas com a prática da justiça. Em cinco destas, 

ele se refere à necessidade da justiça na vida quotidiana dos discípulos (5:6; 5:10; 5:20; 6:1 e 
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6:33). Nas duas restantes, ele alude ao impacto da prática dessas obras de justiça pelos 

discípulos no mundo (5:13-16; 5:48).   

Em Mt 5:6 (NVI), Jesus afirma que “os que têm fome e sede de justiça” são “bem-

aventurados” e garante que estes serão “satisfeitos”. Quanto a isto, Rienecker (1998, p. 46) 

afirma que “ter fome e sede é o mesmo que «perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá 

o Senhor» (Hb 12:14). Por conseguinte, a justiça é dádiva, que não se conquista com esforço, e 

sim, se recebe de presente.” Na mesma linha de pensamento, Lloyd-Jones (1999, p. 32) assevera 

que “a justiça consiste em nos encontrarmos em boas relações com Deus.” Neste particular, a 

justiça inclui não somente a ideia de justificação, mas também o conceito de santificação.  

O anelo pela justiça, que é a atitude de quem tem fome e sede de justiça, em última 

análise, aponta para o desejo de receber libertação do pecado, em todas as suas formas, e em 

sua própria manifestação. Ter fome e sede de justiça significa anelar por ser livre do pecado, 

porque o pecado nos separa de Deus. Todas as dificuldades que assediam o mundo actual 

devem-se ao facto de que o homem não está bem com Deus; pois, é em face de o ser humano 

não estar bem com Deus, que ele tem errado em tudo mais. Este é o ensinamento da Bíblia em 

todas as suas páginas. (Lloyd-Jones, 1999, p. 70) 

  Em adição a esta mesma realidade, Cristo assegura ainda, em Mt 5:10 (NVI), que 

aqueles que são “perseguidos por causa da justiça”, também são “bem-aventurados”. Para além 

disso, também garante que o “Reino dos céus” os pertence. Nesta senda, Lloyd-Jones (1999, p. 

35) defende que o reino de Deus ou Reino dos céus está presente em qualquer lugar onde Cristo 

se esteja manifestando. Ou seja, o Reino de Deus está presente em todos aqueles que são 

verdadeiros seguidores de Cristo. 

Por outro lado, num tom mais exigente, e em termos comparativos, em Mt 5:20 (NVI), 

já dentro do contexto do cumprimento da lei, Jesus adverte os discípulos a serem portadores de 

uma justiça que seja “muito superior à dos fariseus e mestres da lei”. Isto, sob pena de não 

poderem entrar no Reino dos céus, se não se amoldarem a este padrão. Ainda nesta senda de 

comparação com os actos de justiça dos fariseus e mestres da lei, em Mt 6:1 (NVI), Jesus 

aconselha os discípulos a “não praticarem suas obras de justiça” diante das vistas do povo, 

somente para serem vistos pelos homens. Tal como os fariseus, aqueles que assim procedessem, 

não teriam “nenhuma recompensa do Pai celestial”. Do ponto de vista de Pentecost (1984, p. 

71) para cumprir a lei, “Cristo não exigiu menos do que a lei; exigiu tudo quanto a lei requeria.”  

O farisaísmo era um sistema inteligente criado para burlar as exigências da santidade de 

Deus e as demandas da lei. Os fariseus haviam codificado as Escrituras em 365 mandamentos 

negativos e 250 positivos, e ensinavam que aqueles que observassem esses mandamentos 
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seriam aceitáveis aos olhos de Deus. Todavia, todos esses mandamentos relacionavam-se com 

a conduta exterior. A preocupação deles era com os actos externos. Interpretavam a lei de Deus 

para aplicá-la somente aos actos exteriores e nunca aos pensamentos que os geravam. Tal 

sistema deixa muito a desejar quanto às exigências da santidade divina. (Pentecost, 1984, p. 73) 

Jesus mostrou que o sistema dos fariseus era contrário à Palavra de Deus. Nosso Senhor 

estava dizendo que para ser aceito no céu era preciso ser-se tão bom como a santidade de Deus 

revelada na lei. O homem precisa de ser bom como Deus, para ir para ao céu. Permanecemos 

culpados e condenados perante Deus, a menos que guardemos toda a lei. Mas, pela graça divina, 

mediante a morte de Jesus Cristo, foi provida a justiça para os pecadores. Foi derramado sangue 

para lavar a mancha do pecado. A justiça comunicada faz o homem tão justo quanto Jesus 

Cristo, de modo que o Deus santo pode olhar para aquele que permanece em Cristo, e dizer: 

“Esse me é aceitável.” (Pentecost, 1984, p. 75) 

Prosseguindo em seu ensino, em Mt 6:33 (NVI), Jesus apresenta o “Reino de Deus e a 

sua justiça” como prioridade absoluta na vida dos discípulos.   

Por outro lado, em Mt 5:13-16 (NVI), onde se encontra a ideia-chave de toda esta 

reflexão bíblica, Cristo apresenta os seus discípulos como “o sal da terra e a luz do mundo”. 

Para Cristo, as obras de justiça dos discípulos, ao mesmo tempo que vão na contramão do 

mundo, deverão reflectir a glória de Deus para toda a humanidade. Esta mesma ideia é retomada 

no último versículo do capítulo 5, onde Jesus exorta os seus discípulos a serem “perfeitos como 

perfeito é o Pai celestial” (Mt 5:48 “NVI”). Quanto a isto, Stott (1981, p. 125) argumenta que 

a característica dos cristãos é um ávido apetite para a justiça, uma contínua fome e sede dela. 

Pois, nossa vocação cristã não é para imitar o mundo mas o Pai; pois só assim é que a 

contracultura cristã se torna visível.   

John Stott (1981, p. 48) defende ainda que “as bem-aventuranças descrevem o caracter 

essencial dos discípulos de Jesus”, ao passo que “o sal e a luz são metáforas que denotam a sua 

influência para o bem no mundo.” 

A verdade básica que jaz por trás destas metáforas, sendo comum às duas, é que a Igreja 

e o mundo são comunidades separadas. De um lado está a “terra”; de outro, “vós” que sois o 

sal da terra. De um lado está “o mundo”; de outro, “vós” que sois aluz do mundo. A Igreja, por 

outro lado, foi colocada no mundo com duplo papel: como sal, para interromper, ou pelo menos 

retardar o processo de corrupção social; e, como luz, para desfazer as trevas (Stott, 1981, p. 49-

50). 
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1.4 – Análise semântica 

i. O termo “Bem-aventurados” (que se repete 9 vezes, em Mt 5:3-11 “NVI”) é uma 

possível tradução do grego “makarion” (μακάριον), que pode significar felizes ou 

abençoados. Como substantivo, descreve quem recebe o favor divino. (Mounce, 2013, 

p. 397)  

O termo original traduzido como “bem-aventurados” é a forma plural da palavra 

“makarios” (μακάριος), que significa “plenamente satisfeito”. No grego clássico, o vocábulo 

refere-se ao estado de bem-aventurança do homem no mundo vindouro. Nas páginas do NT, 

entretanto, é usado com respeito a alegria que resulta da salvação (Sl 51:12). Esta satisfação 

não é resultado de circunstâncias favoráveis na vida, mas da habitação do Espírito de Cristo na 

vida do individuo. (Bíblia De Estudo Palavras-Chave: Hebraico-Grego, 2015, p. 997) 

ii. A palavra “justiça” (que na versão “NVI” aparece 5 vezes no Sermão do Monte, em 

5:6; 5:10; 5:20; 6:1 e 6:33) é a tradução do grego “dikaioō” (δικαιόω) que pode 

significar fazer ou tornar recto ou justo, ou ainda, agir com justiça. (MOUNCE, 2013, 

p. 185) 

Na frase “os que têm fome e sede de justiça” (Mt 5:6, NVI), “ter fome” é a tradução do 

grego “peináō” (πεινάω) e “ter sede” é a tradução do grego “difáō” (διψάω), o que aponta para 

a fome e sede do discípulo para toda a vontade de Deus em sua própria vida. Ou seja, ter um 

desejo ardente de que a justiça de Deus se imponha em toda parte, por sua intervenção salvífica 

bem como entre outros meios (Haubeck; Siebenthal, 2009, p. 63).   

iii. Na frase “Reino dos céus” ou “Reino de Deus” (que aparece 7 vezes no Sermão do 

Monte, em Mt 5:3; 5:10; 5:19; 5:20; 6:33 e 7:21 “NVI”), a palavra “Reino” é a tradução 

do grego “basileia” (βασιλϵία) que pode significar domínio, autoridade ou reinado 

(MOUNCE, 2013, p. 138).  

Segundo Douglas (2006, p. 1148) “reino dos céus” e “reino de Deus” são expressões 

sinónimas; visto que “o reino dos céus ou reino de Deus é o tema central da pregação de Jesus, 

segundo os Evangelhos sinóticos.” Por conseguinte, para Douglas, “enquanto Mateus, que se 

dirige aos judeus, na maioria das vezes fala em “reino dos céus”, Marcos e Lucas falam sobre 

o “reino de Deus”, expressão que tem o mesmo sentido daquela.” 

Do ponto de vista de Lutero, Deus exerce seu domínio sobre a espécie humana de 

diversas maneiras: em parte através da Palavra e dos sacramentos, em parte através das 

autoridades e da esfera secular. As dádivas necessárias à salvação do homem são outorgadas na 
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esfera espiritual, enquanto a ordem que é necessária para a sociedade humana (e também para 

a existência da igreja) é mantida através da esfera secular (Carvalho, 2016, p. 148).  

Ainda segundo Carvalho (2016, p. 150), Calvino concordava que “o Reino começava 

no interior, mas transborda ao exterior, provocando mudanças significativas na vida material 

da sociedade.” Do ponto de vista de Calvino, “a libertação é espiritual, mas os resultados podem 

ser percebidos no exterior, no físico, no material. Assim, para Calvino, o Reino possui dupla 

natureza: espiritual e material - começa no interior e termina no exterior, começa no espiritual 

e termina no material.”  

Por fim, John Stott (1981, p. 23) afirma que ser cidadão do reino de Deus significa 

desfrutar do governo de Deus. Para Stott, o reino de Deus tem dupla dimensão, é ao mesmo 

tempo uma realidade presente e futura, que podemos receber, herdar ou entrar agora.  

iv. O vocábulo “sal” é a tradução do grego “ālas” (ἃλας) que significa “sal”. Segundo 

Haubeck e Siebenthal (2009, p. 64) o sal na antiguidade era um condimento 

indispensável e utilizado de modo geral para conservar. No uso que Jesus faz no seu 

sermão, o “sal para o mundo ou para os seres humanos”, refere-se a uma figura 

complexa, isto é: os discípulos de Jesus são para o mundo o que o sal é para a vida 

quotidiana. Sendo que os elementos predominantes são a força do seu éthos (ética) que 

previne a desagregação e o “tempero” da divina sabedoria que eles transmitem.   

John Stott (1981, p. 50-51) defende que a frase “Vós sois o sal do mundo” significa que 

“quando cada comunidade se revela tal como é, o mundo se deteriora como o peixe ou a carne 

estraga, enquanto a Igreja pode retardar a sua deterioração”. Porém, “a eficácia do sal é 

condicional: tem de conservar a sua salinidade”. Por conseguinte, para ter eficácia, “o cristão 

precisa de conservar a sua semelhança com Cristo”.    

v. Por último, a palavra “luz” é a tradução do grego “fόs” (φѿς), que significa luz; e, de 

acordo com Mounce (2013, p. 632), em Mt 5:14, o termo adquire o sentido de uma 

“fonte ou distribuidor de luz espiritual.  

Quanto ao ser “luz do mundo”, Lloyd-Jones (1999, p. 152) faz um paralelo com Ef 5:8 

“porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor” (NVI), e explica que o texto 

trata da união mística entre o crente e o Senhor. Neste ínterim, a natureza de Cristo vem fazer 

parte daquilo que somos; e, em determinado sentido, somos transformados em transmissores de 

luz, pois, tornamo-nos naquilo que Cristo é. Isto dá-se porque na qualidade de quem creu no 

Evangelho, temos recebido luz, conhecimento e instrução. Concomitantemente, essa luz 

tornou-se parte integrante do nosso ser. Ela se tronou a nossa própria vida, de tal modo que nos 
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temos tornado reflectores da luz de Cristo. Ou seja, o crente é um indivíduo que recebeu a 

natureza divina, tornando-se participante da mesma.  

1.5 – Análise teológica (Releitura)  

Para uma releitura eficaz do “Sermão do Monte”, focada na prática da “justiça social” 

como parte essencial da missão de Deus, olhar-se-á para o primeiro segmento da perícope (Mt 

5:1-16) como o alicerce de todo o discurso proferido por Cristo nesta ocasião. Para efeitos de 

melhor análise, este primeiro segmento do discurso será subdivido em duas partes principais. 

A primeira (Mt 5:1-12) focaliza a essência ou a nova natureza da igreja em Cristo; ao passo que 

a segunda aponta para a responsabilidade missional da igreja cristã no mundo (Mt 5:13-16).   

A interpretação das “bem-aventuranças”, assumida neste trabalho, é a perspectiva de 

que se trata de um conjunto de características que os discípulos (o novo Israel de Deus) 

assumem, na sua nova natureza cristã. Trata-se da mesma realidade a que Paulo se refere em 

2Corintios 5:17, quando afirma que “…se alguém está em Cristo, é uma nova criação... ” (NVI). 

Assim, nesta “nova criação”, uma das características fundamentais do “novo Israel de Deus” 

(os cristãos) é a sua incessante e insaciável “fome e sede de justiça” (Mt 5:6).  

A “fome e sede de justiça” a que o texto se refere, por um lado, é entendida como sendo 

o resultado do processo de justificação, outorgado aos cristãos, pelo sacrifício expiatório de 

Jesus na cruz (Rm 3:21-26). Por outro lado, também aponta para o desejo constante dos 

discípulos, em ver materializada a justiça de Deus no mundo, como resultado da acção do Reino 

de Deus, por meio da igreja. Esta vontade é também expressa por meio dos primeiros três 

pedidos da oração que Jesus ensina aos discípulos, em Mt 6:9-13 “…santificado seja o teu 

nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus...” (NVI).   

1.5.1 – Uma justiça que vai além do farisaísmo  

A necessidade de tornar manifesta ao mundo a justiça de Deus é retomada por Jesus, em 

Mt 5:20, ao afirmar para os discípulos que “… se a justiça de vocês não for muito superior à 

dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no Reino dos céus” (NVI). A justiça 

dos fariseus era litúrgica e superficial, não criava nenhum impacto na comunidade, além do 

vislumbre de actos cerimoniais que aparentava uma santidade exterior. Era uma justiça tão 

morta e abominável, que levou Jesus a proferir o seguinte juízo contra eles “aí de vocês, mestres 

da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados: bonitos por fora, mas por dentro 
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estão cheios de ossos e de todo o tipo de imundice” (NVI). Jesus propôs aos discípulos, uma 

justiça que vai além de meros ritos religiosos e cerimoniais litúrgicos de piedade aparente.  

A justiça que vai além do farisaísmo fundamenta-se numa relação producente para com 

o próximo, cuja balança de equilíbrio, muitas vezes, resulta em benefícios acrescidos para 

aquele, ao mesmo tempo em que demanda da igreja, sacrifícios abnegados. Esta exigência de 

Cristo para com os discípulos, em cumprir a Lei (Mt 5:17), alude ao discurso ético da Lei 

Mosaica e dos Profetas, cujas exigências fundamentam-se no desejo de Deus de não querer que 

haja pobre em Israel (Dt 15:4). Todavia, no discurso de Jesus, a justiça que vai além da dos 

escribas e fariseus é norteada pela lei do amor, e atinge o seu auge na seguinte declaração 

“assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e 

os Profetas (Mt 7:12).   

Na ética de Jesus, o amor ao próximo, que se fundamenta no cumprimento da Lei, deve 

ser demonstrado por acções práticas e visíveis, para que os cristãos “sejam perfeitos, como 

perfeito é o Pai celestial…” (Mt 5:48 “NVI”). Assim, a igreja hoje é chamada a praticar e a 

promover a justiça social na comunidade, fundamentada no amor ao próximo, e na busca da 

satisfação da sua insaciável “sede e fome de justiça”. No parecer de Setiloane, infelizmente, o 

papel social das igrejas africanas é, em grande medida, condicionado pelos interesses políticos 

dos governos dos seus países, o que revela uma limitação no exercício pastoral. E, como 

sugestão para sair-se deste marasmo, este pensador defende “a necessidade de politizar as 

comunidades africanas no sentido de se tornarem conscientes dos seus direitos civis e lutarem 

contra as injustiças sociais” (TCHIPUNGE; FILHO, 2015, p. 59). 

Estas acções de justiça social, no Sermão do Monte, materializam-se através de acções 

práticas, que visam a valorização da vida, como o bem supremo, fundamentada na releitura que 

Jesus faz do mandamento “Não matarás” (Mt 5:21 “NVI”). No discurso de Jesus, este 

mandamento é ampliado, a tal ponto que qualquer acção que incite o ódio (Mt 5:22); a quebra 

de relacionamentos (Mt 5:23-24) e a incapacidade de fazer acordos (Mt 5:25-26), seja vista 

como um atentado à vida e merecedora de juízo. O adultério, materializado ainda no nível de 

desejos lascivos (Mt 5:27-30); o divórcio por qualquer motivo que não seja por causa do 

adultério (Mt 5:31-32); as promessas e juramentos incumpridos (Mt 5:33-37); e o desejo de 

vingança, também são vistos como um atentado a preservação da vida. Estas acções, quer se 

materializem, quer permaneçam ainda na esfera volitiva, são completamente desaconselhadas 

por Cristo.   

Na perspectiva de Jesus, na sua busca pela materialização da justiça e da vontade de 

Deus no mundo, a igreja é também chamada a desenvolver acções compensatórias, para com 
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as pessoas vulneráveis. Tais actos podem ser realizados através de acções benevolentes (Mt 

6:2-4); assim como por meio de uma atitude altruísta, que valorize a mordomia dos bens 

matérias em benefício do próximo, ao contrário do apego excessivo às riquezas (Mt 6:19-24).  

1.5.2 – Uma justiça que brota da natureza missional da igreja 

No que toca à sua responsabilidade missional, os discípulos são comparados com o sal 

da terra e a luz do mundo (Mt 5:13-16). O sal é usado de forma figurativa no discurso de Jesus, 

para se referir a capacidade da igreja de conservar todo o padrão ético espelhado no Sermão do 

Monte, que é o cumprimento da Lei e dos Profetas. No seu discurso, Jesus apela para o aspecto 

durativo da Lei ao afirmar que “enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desapareça 

da Lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra” (Mt 5:18 “NVI”). A persistência 

dos discípulos em cumprir a lei de Cristo, e conservar os seus mandamentos, faz com que se 

possa retardar todo o processo de deterioração social a que a humanidade está sujeita, em face 

das injustiças e do pecado que imperam no mundo.  

Esta necessidade de cumprir a lei de Cristo é uma alusão ao discurso profético de 

Jeremias, onde Deus se refere à promessa da nova aliança, nos seguintes termos: “porei a minha 

lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo 

(Jr 31:33). No dia de Pentecostes, Pedro também aludiu a esta promessa, quando chamou o 

povo ao arrependimento, e garantiu a recepção do Espírito Santo para todos os que se 

arrependessem. Dentre muitas outras palavras, Pedro os advertia “salvem-se desta geração 

corrompida” (At 2:38-40). Neste ínterim, compreende-se que em função da sua nova natureza, 

em Cristo, a igreja é habitada pelo Espírito Santo de Deus, que a capacita a viver de acordo com 

a lei de Cristo, mantendo-a conservada da corrupção do pecado. Isto contribui para que, em 

função da sua natureza missional, como “o sal da terra”, através das suas boas obras (Mt 5:16), 

a igreja ajude a preservar o mundo da podridão do pecado.   

Como o sal, ao preservar a sua salinidade, a igreja vela também pela conservação da 

justiça e dos valores éticos do reino de Deus na comunidade em que está inserida. Deste modo, 

ela participa da missão de Deus (missio Dei), cuja acção redentora implica também na 

restauração e preservação de toda a criação. No discurso de Jesus, os benefícios da graça de 

Deus atingem todo o homem; pois, o Senhor “faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama 

chuva sobre justos e injustos…” (Mt 5:45 “NVI”). Assim, ao conservar e praticar a lei do amor 

e a ética do reino de Deus, com o devido auxílio do Espírito Santo, os cristãos preservam a sua 
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salinidade; e participam da missão de Deus, tornando-se “perfeitos, como perfeito é o Pai 

celestial…” (Mt 5:48 “NVI”).     

Enquanto a metáfora do “sal da terra” aponta para o contributo da igreja para a 

preservação do mundo da deterioração do pecado; a metáfora da “luz do mundo”, por sua vez, 

está focada na influência missional dos cristãos no mundo. Lucas, na sua versão resumida do 

“Sermão do Monte” (Lc 6:17-49) relata que Jesus proferiu o seu discurso, depois de ter 

escolhido seus doze discípulos para a missão. Ao longo desse discurso, registado em Lucas, 

Jesus pergunta se “… pode um cego guiar outro cego?” (Lc 6:39”MVI”). Com isto, Cristo 

estava a deixar bastante clara a missão da igreja de servir como uma tocha no mundo, que 

aponta para o Reino de Deus, em meio a escuridão do pecado. Esta influência da igreja, no meio 

social em que está inserida teve um impacto tão grande na cidade de Antioquia, que Lucas relata 

em Actos 11:26 que “em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos” 

(NVI).   

Ainda em Actos, após a descida do Espírito Santo, o relato do dia-a-dia da nova 

comunidade de fé (At 2:42-47) demonstra que os discípulos encarnaram e praticaram as 

instruções de Jesus, tal como um “…homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha…” 

(Mt 7:24 “NVI”). Como a “luz do mundo”, na sua missão, a igreja em Actos aprendeu a 

desenvolver acções compensatórias para com os membros da comunidade que tinham menos 

recursos para a sua subsistência. O texto informa-nos que os discípulos vendiam “…suas 

propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade” (At 2:45 “NVI”). Esta 

prática da igreja primitiva cumpre a lei de Cristo, e aponta para o cumprimento da vontade de 

Deus para a “justiça social”, expressa no Pentateuco “…não deverá haver pobre algum no meio 

de vocês…” (Dt 15:4 “NVI”). Em Actos, a prática da “justiça social” foi tão eficaz para a 

actuação missional da igreja, que os discípulos contavam com a “simpatia de todo o povo. E o 

Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos” (At 2:47 “NVI”).  

Christopher J. H. Wright em seu livro “A Missão de Deus”, explora de forma bastante 

profunda o conceito da Missio Dei, tendo como objectivo principal “desenvolver uma 

abordagem da interpretação bíblica que veja a missão de Deus (e a participação do povo de 

Deus nela) como uma estrutura na qual podemos ler a Bíblia toda” (Wright, 2014, p. 16). Assim, 

o ponto de vista de Wright também nos oferece bastante subsídios para olharmos para a prática 

da justiça e o envolvimento da igreja com questões sociais não como um aspecto isolado, mas 

como parte integrante da missão de Deus que se fundamente no escopo da narrativa bíblica 

como um todo. Esta perspectiva também é partilhada por Alberto Alberto que procura despertar 

a Igreja Angolana para “encarar a corrupção como um desafio parte da sua missão, encorajando-
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a a empenhar-se de forma efectiva na luta contra a mesma, despertando-a a elaborar uma 

teologia que responde de forma actual e actuante a esse problema” (Alberto, 2007, p. 10). 

1.5.3 – Uma justiça fundamentada no “amor ao próximo”    

 Paulo, na sua exortação à igreja de Éfeso, faz alusão ao “Sermão do Monte”, e aplica a 

grande metáfora da “luz do mundo” ao exortar aos efésios que vivessem “como filhos da luz, 

pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade…” (Éf 5:8-9). Claramente, 

Paulo reconhece a necessidade da prática da justiça como parte fundamental da actuação 

missional da igreja, no seu modo de viver e manifestar a fé no mundo. Porém, na abordagem 

de Paulo, a prática da “justiça social” fundamenta-se no amor ao próximo, como uma 

consequência directa da nova natureza da igreja em Cristo Jesus. Em mais uma alusão clara a 

Mateus 5:48 “sejam perfeitos como é perfeito o Pai celestial de vocês”; Paulo afirma “sejam 

imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou…” 

(Ef 5:1-2 “NVI”). Esta abordagem deixa bastante claro que a igreja, como o novo povo de Deus, 

na sua actuação missional, precisa de olhar para a prática da “justiça social” como a 

manifestação visível do amor de Deus, “derramado em seus corações” (Rm 5:5).   

É em função desta mesma necessidade de praticar uma justiça fundamentada no amor 

de Cristo, que João, em Apocalipse 2:4-5, ao dirigir-se à igreja de Éfeso escreve: “você 

abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu! Arrependa-se e pratique as obras que 

praticava no princípio” (NVI). Esta chamada de atenção parece pulsante ainda hoje, num 

contexto de pós-modernidade, caracterizado por uma igreja fria no amor e na prática de boas 

obras, relactivamente distante da necessidade de promover a “justiça social” na sua 

comunidade. Parece que a Palavra de Deus chama a Igreja Angolana a um novo despertar para 

a sua verdadeira missão como “sal da terra” e “luz do mundo”, cuja prática e a promoção da 

“justiça social” na comunidade se fundamentará na materialização do seu amor genuíno a Deus 

e ao próximo. 
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1.6 – Conclusão   

  Em suma, no “Sermão do Monte” percebe-se claramente a necessidade do 

cumprimento da lei de Cristo (lei do amor), para a efectivação da acção missional da igreja no 

mundo. Tal observância do padrão moral da Lei, objectiva a materialização do propósito de 

Deus para a humanidade, espelhado na nova ética do reino de Deus. Como a “luz do mundo” a 

igreja é chamada a contribuir para a “justiça social”, na comunidade, por meio de uma advocacia 

que visa a proteção dos direitos de camadas vulneráveis da sociedade; assim como através de 

acções benevolentes em favor dos pobres. A acção sacerdotal e profética da igreja no mundo 

passa também pelo seu contributo práctico, para que não “haja pobre” na comunidade, tal como 

aponta o propósito de Deus, reflectido na Lei, nos Salmos e nos Profetas.  

Assim, a Igreja Angolana é chamada a praticar a “justiça social” como uma 

consequência directa da sua natureza missional como o “sal da terra” e a “luz do mundo”; com 

vista a preservar e a influenciar a sociedade com a nova ética do reino de Deus. Contudo, a 

acção missional da Igreja Angolana, na promoção da justiça social, no país, deverá suplantar os 

meros ritos de religiosidade aparente (farisaísmo), e fundamentar-se no amor a Deus e ao 

próximo, como o barómetro da sua actuação na comunidade. 
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CAPÍTULO II - O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA SOCIAL  

2.1 – Considerações preliminares  

Visto que a abordagem sobre o “Reino de Deus” constitui-se no tema central do 

ministério e da pregação de Jesus, o que também acontece com o Sermão do Monte, o presente 

capítulo pretendeu analisar a relação directa ou indirecta que há entre esta temática e a 

efectivação da justiça social no escopo da missio Dei. Fazendo recurso ao método da teologia 

bíblica, procurou-se olhar para o assunto, desde as suas primeiras incidências no AT, até que se 

compreendessem as implicações do seu uso no NT e, principalmente, no ministério de Jesus e 

no Sermão do Monte. A análise foi feita sempre no intuito de se perceber até que ponto é que a 

materialização do reino de Deus na comunidade, também implica na prática da justiça social, 

por parte de seus embaixadores, como uma participação directa na missão de Deus.   

2.2 – O conceito de “Reino de Deus” 

O conceito de reino de Deus foi introduzido nas páginas do Novo Testamento por meio 

do ministério querigmático de João Baptista. Mateus fez o registo da primeira ocorrência desta 

frase, aquando do relato do surgimento de João Baptista no deserto da Judeia, quando em sua 

proclamação, bradava: “…arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo” (Mt 3:2 “NVI”). 

Como já foi anteriormente referido, Mateus usa preferencialmente o fraseado “Reino dos Céus” 

na mesma perspectiva em que os outros Evangelhos sinóticos o fazem, com a frase “Reino de 

Deus”. Um grande número de estudiosos concorda que a diferença notável na frase não implica 

em significados diferentes, mas dá-se simplesmente por causa do caráter judaico do Evangelho 

de Mateus, que prefere usar o fraseado “Reino dos Céus”, para não chocar com o mandamento 

que orienta a não pronunciar o nome de Deus em vão. Ao passo que Marcos e Lucas, de uma 

forma mais directa, preferem usar objectivamente o conceito “Reino de Deus” (Mc 1:14-15 e 

Lc 4:43).   

…Enquanto Mateus, que se dirige aos judeus, na maioria das vezes fala em “reino dos 

céus, Marcos e Lucas falam sobre o “reino de Deus, expressão essa que tem o mesmo 

sentido daquela, ainda que mais inteligível para os que não eram judeus. O emprego 

de “reino dos céus” em Mateus, certamente é devido à tendência, no judaísmo, de 

evitar o uso directo do nome de Deus. Seja como for, nenhuma distinção quanto ao 

sentido, deve ser suposta entre essas duas expressões (Douglas, 2006, p. 1148).     

Na sequência do relato Mateano, Jesus retoma o mesmo discurso de João Baptista, e faz 

do Reino de Deus a temática fulcral da sua proclamação. Mateus relata que logo depois do 
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baptismo e da tentação no deserto, ao ouvir que João Baptista tinha sido preso, Jesus voltou 

para a Galileia, e concretamente na região de Cafarnaum começou a pregar: “…arrependam-se, 

pois o Reino dos céus está próximo” (Mt 4:17 “NVI”).  

Embora pareça ser um conceito essencialmente neotestamentário, a verdade é que a 

ideia sobre o “Reino” ou o “Governo” de Deus não é completamente nova. Trata-se de uma 

temática que também permeia todo o AT, desde o Pentateuco, cruzando os meandros da 

literatura histórica e sapiencial; bem como também é retomado no discurso tanto dos profetas 

maiores quanto dos profetas menores. Embora o AT não use literalmente o fraseado “Reino dos 

Céus” nem “Reino de Deus”; o que se pode perceber é que a mesma ideia nos é largamente 

apresentada pelo AT através da frase “o Senhor reina” (Êx 15:18).  

A ideia de autoridade, domínio ou governo de Deus que é transmitida pelo NT por meio 

da tradução da palavra “basileia” (βασιλϵία) é a mesma que permeia quase todo AT, e que os 

vários autores veterotestamentários procuram transmitir, por meio da frase “Deus reina”. Na 

sua primeira ocorrência, em Êxodo 15:18, a palavra “reinará” é uma tradução do hebraico 

“mālakh”, que é uma raiz primitiva do verbo “reinar”. No seu sentido geral, este verbo pode 

significar governar, ser rei ou constituir rei. No seu uso para Deus, tal como Moisés o faz neste 

texto, transmite a ideia de que Deus “reina como o Senhor Todo-Poderoso, tanto sobre súbditos 

terrenos, quanto divinos” (Bíblia De Estudo Palavras-Chave: Hebraico-Grego, 2015, p. 1751). 

Esta perspectiva do governo, ou domínio de Deus sobre os céus e a terra, é a mesma que subjaz 

em outras partes do AT, e que prolifera, principalmente, na literatura sapiência, com mais de 

cinco ocorrências (Sl 47:8; 93:1; 96:10; 97:1; 99:1; 146:10) e que também aponta para o mesmo 

conceito neotestamentário do “Reino de Deus”.  

É interessante notar que o Salmo 59:13 usa uma variante do verbo “māšal”, que é uma 

raiz primitiva do verbo “governar”, cujo significado também aponta para a acção de “governar; 

reinar ou exercer domínio”. Esta palavra também se aplica a Deus, na sua “acção de exercer 

domínio ou governo sobre o seu povo; sobre todas as nações da terra e sobre todas as coisas” 

(Bíblia De Estudo Palavras-Chave: Hebraico-Grego, 2015, p. 1777).  

2.3 – As implicações do conceito de “Reino de Deus” no AT 

  Com já foi referido, a primeira ocorrência do conceito de “Reino de Deus” no AT dá-se 

no livro de Êxodo 15:18, onde, embora não encontremos uma citação directa da mesma frase 

neotestamentária, percebemos a mesma ideia subjacente na frase “o Senhor reinará” (NVI). 

Esta frase surge numa circunstância de justiça e libertação. Trata-se do momento em que Deus 



43 
 

havia libertado o seu povo do Egipto, depois da morte dos primogénitos dos egípcios e da 

instituição da Páscoa judia (Êx 12). Depois de Faraó ter ordenado a saída do povo das suas 

terras (Êx 12:31-32), arrependeu-se a posterior, e decidiu perseguir o povo para fazê-lo voltar 

à sua condição de escravos (Êx 14:5-9). Foi neste contexto de perseguição do povo de Israel 

por Faraó e seu exército, que o Senhor interveio e fez justiça ao seu povo, outrora oprimido por 

aproximadamente 400 anos no Egipto (Gn 15:13). Deus abriu o mar vermelho para que Israel 

passasse a seco, e quando os egípcios também tentaram atravessar, o Senhor soltou as águas 

que caíram sobre Faraó e todo o seu exército como se fossem dois muros de pedra (Êx 14:26-

31).    

Neste sentido, se analisado este facto do ponto de vista de Israel, Deus operou um grande 

livramento, tal como se lê nas palavras de Moisés: “com o teu amor conduzes o povo que 

resgataste; com a tua força tu o levas à tua santa habitação” (Êx 15:14 “NVI”). Porém, se visto 

o acontecimento a partir do prisma do opressor, Deus operou justiça; pois, agiu contra o 

opressor, em resgate do oprimido. Percebe-se aqui uma acção compensatória de Deus, que actua 

na contramão do opressor, com vista a conceder vantagem ao oprimido, para que este se liberte 

das ataduras da injustiça. Isto é uma demonstração visível de que o Governo de Deus opera a 

justiça para com àqueles que se submetem à sua autoridade e domínio. Percebe-se nesta 

primeira ocorrência da frase um pano de fundo bastante elucidador do agir de Deus, com vista 

a prover “justiça social” em favor do Israel oprimido, que se viu livre das garras da opressão e 

da injustiça, perpetrada pelos egípcios. Neste sentido, Deus reina, agindo claramente em favor 

do oprimido, e na contramão do opressor (Êx 3:7-10).  

A segunda ocorrência da frase “Deus reina” dá-se por ocasião da celebração de Davi, 

aquando do retorno da arca do Senhor para a cidade de Jerusalém. Trata-se igualmente de um 

momento de victória. O facto representava o triunfo e a confirmação do reinado de Davi, depois 

do insucesso e consequente morte de Saul. O retorno da arca do Senhor para Jerusalém foi um 

sinal bastante claro da confirmação da victória e do reinado de Davi, bem como da grandeza e 

soberania de Deus sobre todos os povos e reis da terra (1Cr 14:2). No contexto do salmo 

proferido por Davi para celebrar a chegada da arca do Senhor à Jerusalém, a frase “Deus reina” 

carrega consigo uma manifestação do poder salvífico de Deus (1Cr 16:23), da sua glória e 

majestade; bem como os seus actos poderosos na história. Nas palavras de Davi, o Senhor reina 

e está acima de todos os deuses. Ele criou os céus e a terra. O governo do Senhor é sobre todos 

os povos (1Cr 16:23-31). 

   Os Salmos também reproduzem esta mesma ideia do governo de Deus sobre toda a terra 

e sobre todos os povos. A primeira ocorrência da frase “Deus reina”, na literatura sapiencial, 
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dá-se na coleção de salmos dos filhos de Corá, especificamente no Salmo 47:8, onde a parte 

“a” do versículo declara que “Deus reina sobre as nações” (NVI). Esta asserção é antecedida 

por uma afirmação semelhante no versículo 7, numa clara ocorrência de paralelismo 

sinonímico, onde o salmista testemunha que “…Deus é rei de toda a terra” (Sl 47:7 “NVI”). O 

Salmo 93 segue na mesma ideia do governo de Deus sobre toda a terra; porém, aponta também 

para o carácter majestoso e eterno do domínio de Javé. Neste texto, o salmista assevera que “o 

Senhor reina”; vestiu-se de majestade e que o seu “trono está firme desde a antiguidade” (Sl 

93:1-2 “NVI”).      

O Salmo 96 acrescenta uma ideia nova tanto ao caracter, quanto ao modo de agir do 

governo de Deus. Para além de fazer uma citação directa da frase “o Senhor Reina” (Sl 96:10 

“NVI”), o salmista retoma também a mesma ideia de justiça e punição ou julgamento, que se 

pude perceber na ocorrência da frase em Êxodo 15:18. Nas palavras do salmista, o governo de 

Deus é caracterizado pela justiça e fidelidade. Ao afirmar que Deus “julgará os povos com 

justiça” (Sl 96:10, 13 “NVI”), o salmista chama a atenção do leitor não só para o caracter 

abrangente e universal do governo de Javé, mas também para a sua exigência aos homens de 

toda a terra para que pratiquem a justiça. Pois, assim como o fez com o governo opressor e 

tirano de Faraó, Deus também há de julgar toda a terra. E no dizer do salmista, este julgamento 

terá como base a justiça e a retidão ou fidelidade que caracterizam o governo de Javé. Esta 

realidade é reforçada pelo salmo 97, que para além de citar a frase “o Senhor reina”, logo no 

início, também assegura que “retidão e justiça são a base do seu trono”; e que Deus “devora os 

adversários em redor” (Sl 97:1,2,3 “NVI”).  

Pelas palavras do salmista, fica bastante claro que devem praticar a justiça, todos aqueles 

que crêem no nome do Senhor; pois, como um rei justo, Ele punirá e julgará todos aqueles que 

praticam a injustiça. Deus protege a vida de seus fiéis, e por isso ordena a todos os que O amam 

para que “odeiem o mal” (Sl 97:10 “NVI”). O Salmo 99 intensifica esta realidade, e acrescenta 

a ideia de santidade ao reinado de Deus. O salmista assevera também que Deus é “Rei poderoso, 

amigo da justiça”; Ele “estabelece a equidade” (Sl 99:4 “NVI”). Percebe-se aqui uma clara 

figura de “justiça social” no reinado de Deus; que deseja que todos os homens vivam de acordo 

com o que é justo, e que respeitem e promovam igualdade de oportunidades; pois, a palavra 

“equidade”, do hebraico “mêšār” pode ser traduzido como o “que é igual”. Nas palavras de 

Carson (2009, p. 830) 

A ligação entre o reinado do Senhor e a santidade ou justiça foi estabelecida 

discretamente nestes salmos… mas agora chega a um climax num trono de justiça 

(97:2) numa proclamação de justiça (97:6), num chamado à justiça (97:10-12), numa 

revelação de justiça passada (98:2) e vindoura (98:9). Estes salmos não fazem segredo 

do carácter aterrador da justiça do Senhor (97:2-5), do rigor de suas exigências 



45 
 

(97:10), do destino dos idólatras (97:7); contudo, sua nota predominante é a de alegria 

(97:1,8), cantando e gritando (98:1,4,7). Como alegria e juízo, canções humanas e 

justiça divina podem se misturar dessa maneira? A resposta é que a salvação foi 

realizada (98:1-3): o Deus do santo nome (97:12), que convoca o seu povo à santidade, 

é o Deus do braço santo (98:1) que lhes trás salvação.  

A última ocorrência da frase “o Senhor reina”, no Salmo 146:10, fecha com chave de 

ouro esta abordagem do carácter justo e retributivo do reino de Deus, na literatura sapiencial. 

O salmista demonstra que Deus age na contramão dos injustos e opressores, e vem em socorro 

dos injustiçados e oprimidos; numa clara demonstração da sua exigência de justiça para com 

todos os povos. “Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor 

liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os 

justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos 

ímpios” (Sl 146:7-9 “NVI”).   

A descrição daquilo que Deus faz em 146:7-8 é bastante parecida com a descrição que 

Jesus faz sobre a sua missão em Lucas 4:18, apesar de Jesus citar Isaías 61:1. O 

carácter de Deus não muda. Ele ainda se preocupa com os oprimidos, famintos, 

prisioneiros, inválidos e desanimados. Precisamos ter a mesma preocupação e 

esforçar-nos a aliviar o sofrimento dessas pessoas. Não importa se os sofredores são 

compatriotas ou estrangeiros (o peregrino), membros de nossa família ou órfãos e 

viúvas que não têm ninguém para ampará-los (146:9a). Deus cuida de todos, e 

devemos fazer o mesmo.  

Enquanto alivia a frustração dos oprimidos e sofredores, porém, Deus aumenta a 

frustração dos perversos (146:9b). Os planos desses ímpios não darão em nada. 

Deus é Rei, e seu reino jamais terá fim. Podemos, portanto, dizer como o salmista: o 

Senhor reina para sempre (146:10). Louvado seja o nome do Senhor! (Adeyemo, 

2010, p.771)  

O conceito de “Reino de Deus” também é retomado pelo discurso profético, e em Isaías 

encontramos a sua primeira ocorrência, numa variante interessante, que retumba da seguinte 

forma: “o Senhor dos exércitos reinará” (Is 24:23 “NVI”). Nesta primeira circunstância, Isaías 

faz menção ao governo de Deus num contexto de prenúncio de um julgamento divino que viria 

para toda a terra. O Senhor dos exércitos é apresentado como Rei e Justo Juiz que há de julgar 

toda a terra por um motivo bastante claro “porque desobedeceram as leis, violaram os decretos 

e quebraram a aliança eterna” (Is 23:5 “NVI”). É bastante interessante perceber que neste 

oráculo de Isaías, tal como nos Salmos, também existe uma ideia clara do governo universal de 

Deus tanto na terra quanto nos céus (Is 24:21). Nas palavras do profeta, o julgamento de Deus 

transcende as fronteiras de Israel. Isaías anuncia uma sentença que engloba todas as pessoas e 

toda a terra. “Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora 

e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para 

o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada…” (Is 24:2-3 “NVI”).  

Do outro lado da moeda, na segunda vez que Isaías faz menção da frase “Deus reina”, 

o contexto é de salvação. Trata-se de uma das poucas ocasiões em que o AT faz o uso da palavra 
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“evangelho”, do hebraico “bāśār” que pode ser traduzido por “anunciar boas novas”. Isaías 

proclama o consolo do Senhor para com o seu povo, e o resgate que Deus providenciou para 

Jerusalém (Is 52:9). No dizer do Profeta, Javé providenciou salvação para Israel, pois, “o seu 

Deus reina!” (Is 52:7). Parece também importante perceber que nesta segunda ocorrência da 

frase, Deus faz menção do livramento que operou sobre Israel ao libertá-lo do Egipto, para 

mostrar que agiria da mesma forma para com a Assíria, que igualmente oprimia a Israel e 

blasfemava contra o nome do Senhor (Is 52:4-6). Isto reforça a mesma ideia do caracter justo e 

retributivo do governo de Deus, que opera com misericórdia para com aqueles que Lhe 

obedecem, e julga todos os povos com justiça e retidão. “Deus reina”, e os Seus olhos estão 

sobre toda a terra, para dar a cada um, segundo as suas obras (2Co 5:10).     

O profeta Daniel, numa espécie de alusão ao fraseado de Mateus, apresenta-nos uma 

variante da frase “Deus reina”, cuja cambiante ressoa da seguinte forma: “os Céus dominam” 

(Dn 4:26 “NVI”). O facto de Nabucodonosor usar de maneira intercambiável os termos “Deus 

Altíssimo”; “Altíssimo” e “Rei dos céus”; (Dn 4:2, 25, 37), ao referir-se a Deus, mostra que 

aludia a mesma realidade com a frase “os Céus dominam”. Esta frase surge no contexto do 

relato do auge do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que teve um sonho, cuja 

interpretação ninguém conseguiu dar, se não somente Daniel, em quem, de acordo com as 

palavras do rei, estava o espírito dos santos deuses. Nabucodonosor governava sobre um 

império idólatra e politeísta, mas tinha a noção clara de que havia um “Deus Altíssimo”, que 

estava acima de todos os outros deuses (Dn 4:2). De acordo com o relato do seu sonho e a 

interpretação de Daniel, o rei Nabucodonosor seria expulso do seu reino, e viveria como um 

animal selvagem, até que ele reconhecesse que, independentemente de toda a glória e 

prosperidade do seu reino, “o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e os dá a 

quem quer” (Dn 4:25 “NVI”).  

É bastante relevante a chamada de atenção que Daniel fez ao rei da Babilônia, pois, 

demonstra que apesar de toda a sua grandeza e majestade, havia alguma coisa que o Rei dos 

reis requeria de sua governação, caso contrário o puniria por sua desobediência e 

insubordinação. De acordo com a repreensão de Daniel, Deus requeria que Nabucodonosor 

pudesse renunciar os seus pecados e a sua maldade, e que praticasse a justiça e tivesse 

compaixão dos necessitados (Dn 4:27). Há, nesta chamada de atenção de Daniel, uma 

demonstração bastante clara de que o governo de Deus sobre todos os povos, requer dos reis e 

governantes, que governem com justiça e equidade. Ao referir-se ao cuidado e atenção que o 

Rei deveria ter para com os necessitados, Daniel dá uma amostra bastante clara de que o Senhor 

não apenas deseja que os governos do mundo pratiquem a “justiça social”, bem como exige que 
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assim o façam, sob pena de serem alvos do juízo e da punição de Deus. E o final do capítulo 4 

de Daniel mostra que o Rei Nabucodonosor entendeu perfeitamente esta exigência divina, e a 

tornou parte essencial de sua governação, tal como se pode ler em suas palavras: 

…eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e percebi que o meu entendimento 

tinha voltado. Então louvei o Altíssimo; honrei e glorifiquei aquele que vive para 

sempre. O seu domínio é um domínio eterno; o seu reino dura de geração em geração. 

Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os 

exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão 

ou dizer-lhe: “o que fizeste? … Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o 

Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. 

E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância (Dn 4:34-35,37 

“NVI”).  

As várias implicações da frase “Deus reina” no AT demonstraram que o Senhor é rei 

sobre toda a terra e céus; o Seu domínio é um domínio eterno e estende-se sobre todos os povos 

e nações. O Senhor reina e deseja que todos os povos o temam e pratiquem a justiça. Bem-

aventurados são os que nEle confiam. O Senhor defende a causa dos oprimidos, julga com 

justiça e traz juízo e punição sobre todos aqueles que pervertem a justiça, violam os seus 

mandamentos e desobedecem os termos da aliança. A base do trono de Deus são a justiça e a 

retidão, isto demonstra, de forma bastante clara, que Deus requer de todos os homens que amem 

e pratiquem a “justiça” no cuidado para com os injustiçados e oprimidos. É exactamente este 

cuidado e atenção que se deve prestar às camadas mais vulneráveis e desprotegidas da sociedade 

que constitui a base do envolvimento da igreja para com as questões de “justiça social”, como 

uma forma de participação na missão de Deus. Deste modo, a igreja procede como uma 

verdadeira embaixada do reino de Deus, pois coopera e opera para que seja feita a vontade do 

Deus que governa.    

2.4 – O lugar do “reino de Deus” e a justiça social no Sermão do Monte 

O reino de Deus ocupa um lugar central no Sermão do Monte. Como já foi dito no início, 

Mateus usa preferencialmente o fraseado “Reino dos céus”, cujo significado é o mesmo de 

“Reino de Deus”; que, por predilecção, é usado por Marcos e Lucas. A primeira citação desta 

frase no Sermão do Monte é feita na secção das bem-aventuranças. Nas palavras de Jesus, são 

“bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus” (Mt 5:3, 10 “NVI”). O 

pronome possessivo utilizado nesta frase (deles é…) do grego “autôn estin” (genitivo 

possessivo) descreve uma relação de pertença; ou seja, indica que são os cristãos que “terão 

parte no domínio salvífico de Deus, que irrompe com a vinda de Jesus, o Messias, mas que se 

consumará só no fim dos tempos” (Haubeck; Siebenthal, 2010, p. 63). A interpretação adoptada 

neste trabalho é que “as bem-aventuranças” referem-se a um conjunto de qualidades que devem 
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fazer parte do carácter de todo o cristão, na sua condição de uma nova criação, em Cristo Jesus. 

Assim, estes “pobres em espírito”, a quem pertence o “Reino dos céus”, são os mesmos que 

“têm fome e sede de justiça” e que são “perseguidos por causa da justiça” (Mt 5:6,10 “NVI”).  

Na sequência da abordagem de Jesus, estes cristãos, “pobres em espírito”, que 

dependem do favor de Deus para viver, que têm “fome e sede de justiça”; e, que por isso são 

perseguidos, são representados pelas figuras do “sal da terra e luz do mundo”. Neste sentido, 

os cristãos servem de modelo para o mundo, e apontam para uma nova forma de viver, com 

base na influência e domínio da vontade de Deus sobre suas vidas. Isto é, por fazerem parte de 

uma nova esfera de predomínio e governo de Deus, os cristãos são como a luz que guia os 

homens em toda a vontade do Senhor. E por estarem sob domínio da vontade de Javé, eles 

lutam para preservar os padrões morais do “reino de Deus”. São como o sal que preserva toda 

a boa vontade de Deus no mundo (Mt 5:13-16). Neste novo reino, a tónica dominante é a 

submissão à vontade de Deus. Por isso, assim como Jesus, os seus súbditos obedecem e 

cumprem os mandamentos, pois estão submissos à vontade do Pai. Por isso, eles são praticantes 

de uma justiça superior, que resulta de uma vida de obediência e rendição total a vontade de 

Javé (Mt 5:17, 19-20).  

Neste sentido, a justiça pela qual a igreja anela é muito superior a dos escribas e fariseus, 

porque ela brota da sua nova natureza, em Cristo Jesus. Como lemos nas palavras de Paulo, 

“…se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que 

surgiram coisas novas” (2Co 5:17). É no grosso destas coisas novas, que resultam da 

transformação do coração do crente pelo Espírito Santo de Deus, que também encontramos a 

“fome e sede de justiça”. Por isso, a igreja anela pela justiça de Deus, como algo que lhe é 

inerente. Neste sentido, os cristãos, nascidos de novo, desejam viver e praticar a justiça de Deus, 

com a mesma veemência com que desejam o alimento físico que fortalece o seu corpo. Ou seja, 

a prática da justiça é algo que lhes é tão natural, da mesma maneira como é completamente 

natural uma figueira dar figos. Por isso Jesus afirmou: “toda árvore boa dá frutos bons, mas a 

árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar 

frutos bons” (Mt 7:17-18 “NVI”).    

Nas palavras de Henry (2008, p. 8), “A justiça de Cristo, que nos é imputada pela só fé, 

é necessária para todos os que entram no reino da graça ou da glória, mas a nova criação do 

coração para santidade produz uma mudança radical no temperamento e na conduta do 

homem”. E na mesma linha de pensamento, Richards, (2008, p. 27, 29) afirma o seguinte:  

…A justiça é uma questão do coração. Somente um coração tão puro, onde a ira ou a 

luxuria nunca surjam, pode satisfazer o padrão que Deus revelou para nós em sua lei 
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– um padrão que foi mal interpretado por seu povo escolhido… o reino de Deus existe 

dentro de nós. A lei de Deus na vida humana dá nova forma à própria personalidade 

do cristão – e esta forma encontra expressão em uma vida transformada.  

Nesta conformação, fica bastante claro que, quando a igreja se preocupa pelas questões 

de justiça social, ela não está fazendo nada mais do que manifestar algo que é intrínseco à sua 

nova natureza. Ou seja, ela não o faz para ser igreja, mas ela o faz porque é igreja. E por ser 

igreja, ela tem ardente em si, a mesma “fome e sede de justiça” a que Jesus se referiu, quando 

se dirigiu aos seus discípulos no Sermão do Monte.   

2.4.1 – “Venha o teu reino” – um clamor pela manifestação da justiça de Deus no 

mundo 

A temática do “reino de Deus” atinge o seu auge no capítulo 6 de Mateus, onde, numa 

clara manifestação de humildade e desejo de obediência, Cristo ensina os seus discípulos a 

clamar: “venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus” (Mt 6:10 

“NVI”). Com este clamor, tal como Jesus o havia ensinado no início do seu sermão, os 

discípulos dão uma demonstração prática da sua pobreza espiritual, e reconhecem que sozinhos 

nada podem fazer (Mt 5:3). Ao clamar para que venha o reino de Deus sobre a igreja, e para 

que seja feita a vontade do Senhor aqui na terra, da mesma forma como ela é feita lá nos céus 

os discípulos reconhecem a sua pobreza espiritual e a incapacidade de triunfar sem Deus. Por 

outro lado, este clamor demonstra também, de forma clara e inequívoca, que os discípulos 

reconhecem que a vontade de Deus para com as suas vidas é a melhor. Paulo procurou expressar 

esta verdade quando escreveu para a igreja de Roma, apelando para um arrependimento e 

conversão genuínos, para que os cristãos pudessem “experimentar e comprovar a boa, agradável 

e perfeita vontade de Deus” (Rm 12:2 “NVI”).   

É extremamente interessante notar que na oração que Jesus ensinou, depois de pedir a 

vinda do reino de Deus, os discípulos apresentam três pedidos essenciais, que podem ser 

resumidos em três aspectos fundamentais da manifestação do reino de Deus e da missão da 

igreja.  

2.4.1.1 – Um pedido de cuidado pela vida 

O primeiro aspecto que se pode observar na oração do “Pai-nosso” tem a ver com a 

questão da sustentabilidade, ou seja, o cuidado para com a preservação da vida. Jesus ensinou 

os discípulos a pedir “dá-nos hoje o nosso pão de cada dia” (Mt 6:11 “NVI”). Nota-se neste 

pedido uma extensão da preocupação e do cuidado de Deus para com a sua criação. Isto deixa 
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bastante claro que aonde o reino de Deus está a operar há uma preocupação genuína para com 

a preservação da vida. Nas palavras de Jesus, o cuidado de Deus para com a Sua criação é tão 

abrangente que até “as aves do céu” que “não semeiam nem colhem nem armazenam em 

celeiros”; contam com o cuidado e o sustento do Pai celestial que as alimenta. Da mesma forma, 

“os lírios do campo… não trabalham nem tecem…”, mas nem mesmo “Salomão, em todo o seu 

esplendor, vestiu-se como um deles…”. É o próprio Deus que “veste… a erva do campo” (Mt 

6:25-30 “NVI”).    

Este cuidado e preocupação de Deus para com a preservação da vida, muito mais do que 

deixar os cristãos confiantes e seguros em Suas mãos, é também uma demonstração clara de 

que a igreja também deve se preocupar com o cuidado da criação. Ou seja, também faz parte 

da missão de Deus, o cuidado e a preservação da vida. Neste sentido, a prática e a promoção da 

justiça social na comunidade por parte da igreja é também uma forma manifesta de participar 

da missio Dei. Talvez seja um pouco disso que Jesus quis ensinar ao asseverar: “dê a quem lhe 

pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado” (Mt 5:42 “NVI”). É 

interessante perceber que na célebre declaração da sua missão, em Lucas 4:18-19, Jesus 

afirmou: “o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos 

pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, 

para proclamar o ano da graça do Senhor” (NVI). Isto é um sinal claro da preocupação constante 

de Deus para com as camadas vulneráveis da sociedade. É uma evidência inequívoca de que a 

justiça social também ocupa um lugar-chave na missão e na manifestação do reino de Deus.  

A esse respeito, Henry (2008, p. 10) diz o seguinte: 

Pedimos pão: isso nos ensina sobriedade e temperança; e somente pedimos pão, não 

o que não necessitamos. Pedimos por nosso pão: isso nos ensina honestidade e 

trabalho; não devemos pedir o pão de outrem nem o pão do engano (Provérbios 20.17). 

Nem o pão do ócio (Provérbios 31.27), senão o pão honestamente obtido. Pedimos 

por nosso pão diário, o que nos ensina a depender constantemente da providência 

divina. Rogamos a Deus que no-lo dê: não que o venda ou o empreste, senão que o 

dê. O maior dos homens deve dirigir-se à misericórdia de Deus para seu pão diário. 

Oramos: dá-nos. Isto nos ensina compaixão pelos pobres 

2.4.1.2 – Um pedido de misericórdia e compaixão 

O segundo aspecto importante da oração modelo tem a ver com a misericórdia. Nas 

palavras de Jesus, os discípulos deviam orar assim: “perdoa as nossas dívidas, assim como 

perdoamos aos nossos devedores” (Mt 6:12 “NVI”). Neste pedido fica bastante claro que os 

discípulos são admitidos no reino de Deus pela misericórdia do Senhor, e não por méritos 

humanos. Outrossim, para além da admissão no reino, a própria misericórdia de Deus é também 

a razão pela qual os discípulos permanecem neste reino. O profeta Jeremias procura exprimir 
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esta verdade usando as seguintes palavras: “graças ao grande amor do Senhor é que não somos 

consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a 

sua fidelidade!” (Lm 3:22-23 “NVI”). O profeta Oseias procura aludir a esta mesma realidade 

ao apresentar a resposta de Deus ao Israel idólatra e infiel, quando este se tentou aproximar do 

Senhor, confiando num conjunto de ritos e sacrifícios superficiais. A esta atitude do povo, Javé 

declarou: “pois desejo misericórdia, e não sacrifícios; conhecimento de Deus em vez de 

holocaustos” (Os 6:6 “NVI”).  

Neste ínterim, o cuidado e a preocupação para com as questões de justiça resultam do 

facto de sabermos que assim como Deus se compadece de nós, Ele deseja que também nós 

tenhamos misericórdia e compaixão do nosso próximo. Assim, praticamos a justiça social não 

por uma questão de mérito, mas por misericórdia. Esta deve ser a motivação da igreja na sua 

busca e na prática constante de acções de benevolência e auxílio ao próximo. Talvez seja por 

isso que Jesus também ordenou: “…quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, 

como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu 

lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a 

sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita” (Mt 6:2-3 “NVI”). Sobre isto, 

Richards, afirma que “Deus recompensa aqueles que hajam motivados pelo amor e pela 

lealdade para com Ele”. Por isso, na prática da justiça social, a igreja não deve ser “motivada 

pela popularidade e pelo aplauso da multidão…” mas deve procurar “agradar a Deus” e desejar 

“fervorosamente sua aprovação” (Richards, 2008, p. 31).  

Deus estende a sua misericórdia sobre o seu povo, na mesma medida em que requer que 

a igreja seja misericordiosa para com o próximo, por isso, Jesus afirmou: “…se perdoarem as 

ofensas uns dos outros, o Pai celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos 

outros, o Pai celestial não lhes perdoará as ofensas” (Mt 6:14-15 “NVI”). Sobre isso, Henry 

(2008, p. 11) acrescenta que “Devemos perdoar porque esperamos ser perdoados. Os que 

desejam achar misericórdia de Deus devem mostrar misericórdia a seus irmãos. Cristo veio ao 

mundo como o grande Pacificador não só para reconciliar-nos com Deus, senão também os uns 

com os outros”.   

2.4.1.3 – Um pedido de santidade e justiça    

O terceiro e último aspecto importante da oração dominical tem a ver com a questão da 

santidade. Neste aspecto, Jesus ensinou os seus discípulos a orarem da seguinte forma “…não 

nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal…” (Mt 6:13a “NVI”). Esta instrução de Jesus 
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faz transparecer que na relação que se estabelece em Seu reino, Deus exige de seus súbditos 

que andem em santidade. Isto faz lembrar a declaração do salmista quando se referiu ao reinado 

de Deus, nas seguintes palavras “Deus está assentado em seu santo trono” (Sl 47:8b “NVI”). O 

apóstolo Pedro também apresenta esta exigência na sua primeira carta, dirigida aos cristãos da 

Dispersão, exortando-os da seguinte maneira: “…assim como é santo aquele que os chamou, 

sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: ̒sejam santos, porque eu 

sou santo” (1Pd 1:15-16 “NVI”). Comentando esta passagem, Macdonald (2008, p. 911) afirma 

que “ao invés de imitar o mundo ímpio com seus modismos, nossa vida deve reproduzir o 

carácter santo daquele que nos chamou. Ser piedoso significa ser semelhante a Deus, que é 

santo em todos os seus caminhos”.   

Neste sentido, uma das maiores tentações para a qual Jesus chamou a atenção dos 

discípulos é o desejo ardente de acumular riquezas nesta vida. Trata-se de uma tentação tão 

feroz que pode levar o homem a amar e desejar tanto as riquezas, a ponto de idolatrar o dinheiro, 

como se de um Deus se tratasse. Quando se chega a este ponto, desaparece do coração do 

homem o desejo de olhar para as necessidades do seu próximo, e passa a prestar atenção 

somente para os seus desejos. Neste ponto, Jesus apresenta para os discípulos um caminho mais 

excelente. Trata-se da necessidade de acumularmos tesouros no céu, e não neste mundo. Assim, 

viver em santidade é a melhor forma de acumular tesouros nos céus (Mt 6:19). Viver de forma 

desapegada do amor ao dinheiro e aos bens materiais livra-nos da idolatria, promove a santidade 

e ajuda-nos a olhar mais para as necessidades do próximo, do que para os nossos desejos 

materialistas. Parece que Tiago pretendia aludir a esta realidade quando declarou: “a religião 

que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em 

suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo” (Tg 1:27 “NVI”).   

Nesta direcção, Macdonald assegura que “…o resultado prático do novo nascimento 

pode ser observado em “actos de bondade e numa vida de separação”. Neste mesmo 

pensamento, Macdonald assevera ainda que Guy King “descreve estas virtudes como amor 

prítico e santidade prática”. Este autor termina seu comentário sugerindo que “devemos avaliar 

nossa fé com a seguinte pergunta: minha fé se manifesta em actos de bondade para com aqueles 

que não têm como retribuir” (Macdonald, 2008, p. 885). O comentário de Adeyemo sobre este 

mesmo assunto parece ser muito mais incisivo, tal como se pode observar abaixo:  

Quase todos os judeus da Dispersão eram religiosos. Tiago condena, porém, aqueles 

que se dizem religiosos, mas não se preocupam em praticar a fé que professam (1:26). 

Quando não é acompanhada de acção, a boa doutrina não tem valor. A religião pura 

se manifesta no comportamento. Tiago exemplifica o tipo de comportamento que tem 

em mente: visitar os órfãos e as viúvas (1:27). O exemplo é derivado do AT, onde 

encontramos instruções para o povo de Deus cuidar daqueles que não têm ninguém 
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para sustentá-los financeiramente. Os órfãos não tinham pais, as viúvas não tinham 

marido e os estrangeiros não tinham terras para cultivar. Tiago não menciona os 

estrangeiros em sua carta, pois os cristãos judeus para os quais estava escrevendo eram 

eles próprios, estrangeiros.  

A religião pura não é apenas uma organização não-governamental dedicada a serviços 

sociais. As obras realizadas pelos cristãos nascem de sua fé, e a religião é caracterizada 

pela vida santa de seus membros. Podemos dizer de modo sucinto que a palavra deve 

produzir em nós actos que evidenciam nosso relacionamento com Deus e um modo 

de vida que o glorifica.  

Numa situação de extrema corrupção, miséria e pobreza como é o contexto a que está 

inserida a Igreja Angolana, cuja condição social de sua população se vai agravando cada vez 

mais, a igreja precisa de viver de forma cada vez mais intensa uma fé prática que resulta em 

acções visíveis de justiça social. Esta questão mostram-se tão relevante para o contexto da igreja 

em Angola, que para além de ser uma demonstração prática e visível do seu relacionamento de 

fé e santidade para com Deus, é, ao mesmo tempo, uma forma inequívoca de participar da 

missão de Deus. Assim sendo, a questão da justiça social, do ponto de vista da oração modelo, 

é, ao mesmo tempo, uma questão de relacionamento e comunhão com Deus e uma 

responsabilidade que demanda da natureza santa e missional da igreja.    
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2.5 – Conclusão   

 Na missão que Cristo deixou para a sua igreja, também cabe a proclamação da justiça, 

que se estabelece com a expansão do reino de Deus no mundo. É preciso que aqueles que 

anunciam a Cristo, o façam de tal maneira que, no exercício da sua missão, possam de facto 

“evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para 

pôr em liberdade os oprimidos” (Lc 4:18). O grande jubileu (o ano aceitável do Senhor) de 

Lucas 4:19, também é parte essencial da missão de Deus, e precisa de ser urgentemente 

incorporado na abordagem e na prática missional da Igreja Angolana.  

 A igreja em Angola precisa de proclamar o reino de Deus e de participar da missio Dei, 

a tal ponto que as pessoas encontrem não somente a salvação de suas almas, mas também vejam 

o reacender dos seus sonhos de justiça, paz, segurança e bem-estar social. É preciso que o povo 

de Deus exerça o seu verdadeiro papel de sal da terra e luz do mundo. A Igreja Angolana precisa 

de fazer brilhar a luz da sua justiça diante dos homens, como perfeitos imitadores do Pai celeste, 

para que se reacenda a esperança de uma sociedade mais justa e igualitária, onde o reino de 

Deus se torna visível. Isto só será possível através de uma igreja que valoriza e cuida da vida 

humana; pratica a misericórdia para com o próximo, na mesma proporção em que é ela mesma 

alvo da misericórdia de Deus; e, vive uma santidade prática que resulta em actos de bondade e 

justiça para com o próximo.      
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CAPÍTULO III – O LUGAR DA JUSTIÇA SOCIAL NA 

TEOLOGIA CONTEMPORÂNEA 

3.1 – Considerações preliminares  

 Nos capítulos anteriores, foi examinada a problemática da “justiça social” na 

perspectiva bíblica, através de um estudo exegética do Sermão do Monte; e da análise das 

implicações da grande figura de teologia bíblica subjacente na frase “reino de Deus”. Assim, 

no presente capítulo, continuar-se-á a reflectir sobre o mesmo assunto, através dos meandros 

dos grandes debates teológicos contemporâneos. O objectivo desta secção é observar o lugar 

que esta grande temática ocupa nos novos debates teológicos e missiológicos contemporâneos; 

e, avaliar as implicações da discussão para a prática missional da igreja.  

 O caminho da presente análise começará a ser traçado a partir do efervescer do debate 

entre o fundamentalismo e o liberalismo teológico, e encontrará o seu auge nas novas 

concepções teológicas e missiológicas, a luz dos grandes referenciais teóricos da 

contemporaneidade.  

3.2 – Uma questão de debate entre o liberalismo e o fundamentalismo 

teológico  

 Do ponto de vista de Miller e Grenz (2011, p. 246-261), no panorama histórico da 

Teologia Contemporânea, a questão da justiça social encontrou o seu espaço na exaustão do 

grande debate entre o liberalismo e o fundamentalismo teológico. Para Miller e Grenz, o teólogo 

Carl F. H. Henry (1913-2003), foi destacado como “o principal teólogo do evangelicalismo” 

em Fevereiro de 1977, pela Time2. Henry ganhou notoriedade no cenário teológico protestante 

ao criticar o profundo desinteresse do fundamentalismo pela cultura, pelos problemas sociais e 

políticos do mundo a sua volta. Esta atitude de constante busca e resgate da mensagem do 

Evangelho para com as questões sociais, culturais e políticas, dentro do fundamentalismo 

teológico, intensificou-se com o surgimento de Harold John Ockenga (1905-1985), e o seu 

“neoevangelical” (um novo evangelicalismo), que emergiu do fundamentalismo, mas abriu-se 

não somente ao diálogo, como também ao envolvimento com os problemas culturais e sociais 

da civilização ocidental.   

 Ockenga não concordava com a teologia liberal, e tinha consciência de que, nos Estados 

Unidos, a influência do liberalismo alemão resultou na chamada “teologia do evangelho social”, 

                                                           
2 Nome de uma revista eletrónica: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,914830,00.html 
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cujo principal articulador foi o teólogo baptista Walter Rauschenbusch (1861-1918). 

Rauschenbusch desenvolveu também uma soteriologia das estruturas da vida social. Para ele, 

Cristo veio não apenas para salvar ou libertar o indivíduo, mas também e, sobretudo, para salvar 

ou libertar as estruturas e instituições (Miller; Grenz, 2011, p. 255, 259).  

 Para Miller e Grenz (2011, p. 260), “o fundamentalismo discordava radicalmente da 

expectativa optimista dos teólogos do evangelho social”. Diante desta controvérsia e do fosso 

criado pelo extremar de posições entre o fundamentalismo e o liberalismo teológico, Miller e 

Grenz (2011, p. 261) afirmam que “Henry foi, sem dúvidas, o ponto de equilíbrio”. Henry 

ajudou a “curar o distanciamento fundamentalista em um mundo conturbado”. Apresentou uma 

perspectiva teológica que podia ser capaz de “manter as verdades fundamentais do 

protestantismo ortodoxo e, ao mesmo tempo, estar comprometido com as questões culturais e 

sociais do seu tempo.” 

 Este ressurgir de um interesse biblicamente equilibrado pelas questões de justiça social, 

que ganhou notoriedade no pináculo do debate entre a teologia liberal e o fundamentalismo 

teológico, parece ter reacendido a perspectiva de Lutero3 quanto à justiça social e o poder 

político. Isto pode-se constatar no pensamento de Raunio em Zwetsch (2004, p. 15), que “ao 

refletir sobre a questão social presente na teologia de Lutero, afirma que a característica 

principal de uma sociedade civil ou cristã é a responsabilidade pela justiça social.” 

 Esta responsabilidade é medida a partir da defesa dos direitos dos mais pobres e 

vulneráveis na sociedade. No escrito de Lutero (1530) “Exposição do Salmo 82”, conforme 

Raunio, o reformador foi bem enfático. Para Lutero, as autoridades são responsáveis por apoiar 

e promover os direitos dos pobres, órfãos e viúvas. A responsabilidade pela efetivação da justiça 

social é o que caracteriza uma boa comunidade, uma sociedade justa e sustentável, em termos 

actuais. Daí o arcabouço de uma extensa legislação social que desde o final da Segunda Grande 

                                                           
3 Lutero distinguia muito bem o poder do evangelho do poder político. Com o evangelho, se vive conforme a 

Palavra de Deus. É o âmbito da acção exclusiva de Deus, do seu Espírito, de seu amor, justiça e misericórdia. 

Nesse âmbito prevalece a liberdade cristã, a fé e o amor como serviço ao outro. 

Outra é a realidade da vida neste mundo. Aí vigora o poder da autoridade secular, também querida por Deus. A 

esta se deve respeitar, honrar, servir e obedecer, desde que ela exista para o bem, a paz e a segurança de todas as 

pessoas e da sociedade. Este é o seu “ministério” e para isto ela foi instituída por Deus.  

Lutero menciona em seu estudo que as leis sociais ajudam a garantir direitos e assegurar que as pessoas encontrem 

trabalho (nas oficinas, nas lojas e outros serviços), de tal modo que possam prover suas necessidades e de suas 

famílias. Na ausência dessas leis, os pobres, órfãos e viúvas são esquecidos e as pessoas se veem na condição de 

destruir, assaltar, roubar e se ludibriar reciprocamente. Lutero reconhece que a ausência de leis e normas sociais 

justas afetam primordialmente os membros mais fracos da sociedade, colocando em perigo a saúde da comunidade. 

Por isto, para ele, os direitos dos pobres têm que ser promovidos como um meio eficaz para se alcançar o bem de 

toda a sociedade. A regra bíblica é clara aqui: “quando um membro sofre, todos sofrem com ele” (1Coríntios 

12.26). Se isto vale para a pequena comunidade cristã, muito mais valeria se considerarmos a complexidade das 

sociedades de massas contemporâneas. (Zwetsch, 2004, p. 14-15). 
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Guerra instituiu como ideal o Estado de bem-estar social. Porém, este ideal está cada vez mais 

distante, com a victória do neoliberalismo e do capitalismo financeiro que só visa aumentar o 

lucro e a concentração da riqueza em poucas mãos (Zwetsch, 2004, p. 15).  

 Em face de toda a discussão levada a cabo pela teologia liberal e o fundamentalismo 

teológico, patenteia bastante fulgurante a necessidade presente de a igreja, interessar-se de 

maneira responsável e biblicamente equilibrada pela questão da “justiça social”. Pois, como 

agência do Reino de Deus no mundo, a defesa das camadas vulneráveis da sociedade precisa 

de ser encarada como parte fundamental do cumprimento da missão. Para a eficácia da acção 

da Igreja nesta direcção, parece importante corroborar com a conclusão de Zwetsch (2004, p. 

18), que concebe a questão da “justiça social”, a luz do pensamento de Lutero, como a 

necessidade de “colocar os interesses alheios em primeiro lugar, antes de buscar vantagens 

pessoais ou corporativas.”  

 No pensamento de Zwetsch (2004, p. 18), “Servir ao povo, como, aliás, preveem as 

constituições democráticas, é o objectivo maior da república. Porém, sabendo que as 

democracias modernas são frágeis e sujeitas a toda forma de corrupção, descaso e abuso de 

poder”, a igreja é chamada a exercer o seu verdadeiro papel de “sal da terra e luz do mundo” 

(Mt 5:13-16). É para esta direcção que deve seguir o clamor, a proclamação e a acção da igreja, 

visando a manifestação visível da justiça de Deus em meio a este mundo corrompido; pois, faz 

parte da missão, a defesa dos sedimentos desprotegidos da sociedade. Tal como afirma 

Augustus Nicodemus (2008, p. 84), “a espiritualidade bíblica coloca-nos como gente nesse 

mundo, onde temos que fazer a diferença como sal e luz”. 

3.3 – O contexto africano 

 A questão da justiça social também encontra o seu espaço dentro dos grandes debates 

da Teologia contextual africana (Teologia Africana). É um ponto convergente no pensar de 

vários teólogos africanos da contemporaneidade, que África, hoje, apresenta aos seus melhores 

filhos, grandes desafios que emergem tanto do contexto político, económico e social, quanto do 

contexto religioso. Dados estatísticos provam que a igreja africana é uma das que mais cresce 

no mundo, sendo equiparada apenas ao continente asiático (Diseko, 2019). Porém, junto com 

este crescimento, também tem surgido o desafio dos falsos ensinos, falsos profetas e um 

conjunto de debilidades missiológicas que muitas vezes desabilitam a igreja de oferecer uma 

resposta contextual e relevante para a realidade sociopolítica em que se encontra inserida.  
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 Segundo Setiloane citado por Tchipunge e Adriano Filho (2015, p. 59) dentre os vários 

desafios que a teologia africana enfrenta hoje, destaca-se a reflexão sobre “o papel social da 

Igreja”, ou seja, uma reflexão sobre “a postura que a Igreja deve adoptar no contexto 

sociopolítico actual”. Para Setiloane, infelizmente, o papel social das igrejas africanas é, em 

grande medida, condicionado pelos interesses políticos dos governos dos seus países, o que 

revela uma limitação no exercício pastoral. Como sugestão para sair-se deste marasmo, este 

pensador defende “a necessidade de politizar as comunidades africanas, no sentido de se 

tornarem conscientes dos seus direitos civis e lutarem contra as injustiças sociais”.  

 Se por um lado há a necessidade do africano resgatar a sua africanidade, por outro, o 

cenário que observamos hoje, no contexto africano, ainda é de opressão. O que nos chama 

atenção não é apenas o cenário em si, mas os promotores de tais coisas. Se antes era a cultura 

ocidental a principal responsável pela opressão do povo africano, hoje, observa-se o contrário: 

o africano oprimi o outro africano. Observa-se uma concentração absurda do poder, onde as 

elites se apropriam dos recursos públicos e fazem dos mesmos propriedades pessoais. Este 

comportamento desemboca nômades estruturação política, econômica, social e psicológica do 

povo africano, cimentando deste modo cada vez mais a sua dor, pobreza e sofrimento. É 

precisamente frente a esta realidade, que as igrejas africanas precisam de se levantar como 

proféticas do seu tempo, denunciando todo tipo de injustiça (Tchipunge; Filho, 2015, p. 59). 

3.4 – A justiça social e a missão 

 Pelo que se pode constatar, a problemática da justiça social, e a necessidade de uma 

actuação da igreja que seja relevante às questões económicas, políticas e culturais do seu tempo, 

têm ocupado um lugar de destaque nas novas abordagens teológicas contemporâneas. Porém, o 

facto não menos importante é que este debate também tem marcado a reflexão sobre o 

envolvimento e o resultado da actuação missional da igreja ao longo dos séculos. Por isso, 

procurar-se-á fazer um brevíssimo recuo no tempo, para analisar como o conceito de “missão” 

foi sendo entendido ao longo da história do pensamento missiológico cristão, até chegar ao 

entendimento que temos hoje. Obviamente, buscar-se-á também observar, que lugar ocupou a 

questão da “justiça” neste percurso da reflexão missiológica da igreja, até chegarmos aos nossos 

dias.  

 Do ponto de vista de Franklin (2017, p. 34), uma teologia de missão já vem sendo 

desenvolvida há séculos, pois, como o observa Thomas Kemper (2014, p. 188) já em tempos 

remotos, Santo Agostinho (354-430 d.C.) usou o termo missio Dei para descrever a obra de 

Deus em que a igreja participa. Ainda segundo Franklin (2017, p. 34), as concepções de 
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Martinho Lutero (1483-1546 d.C.) no início da reforma protestante, sobre a obra de Deus e a 

chegada do reino de Deus, também poderiam ser descritas como uma teologia emergente de 

missão.  

 Outrossim, Gilbertus Voetius, já no século XVI, chegou a afirmar que a missão fluía do 

coração de Deus. No mesmo diapasão, David Bosch, anos mais tarde, também observou que 

até o século XVI, o conceito de missio Dei estava associado à doutrina da Trindade. Todavia, 

conforme o sugere Kemper, só a partir de 1952 é que o conceito de missão de Deus foi 

articulado de uma maneira mais abrangente (Franklin, 2017, p. 34).  

 Kirk Franklin (2017, p. 39-41) afirma ainda que o Movimento de Lausanne exerceu uma 

influência importantíssima para a compreensão evangélica da missão. Pois, se por um lado, em 

1910, o foco estava nas “missões das igrejas ou missão centrada na igreja; em 2010 o foco 

mudou para a missão de Deus (missio Dei), na qual os cristãos participam. Assim, ao estabelecer 

uma fundamentação para a missão no século XXI, Cathy Ross (2008), identifica cinco 

indicadores de missão que são intencionalmente amplos e inclusivos:  

1. Anunciar as boas novas do reino de Deus; 

2. Ensinar, baptizar e nutrir novos crentes; 

3. Responder às necessidades humanas através de actos de serviço amorosos; 

4. Encontrar formas de mudar as estruturas injustas da sociedade; e 

5. Tentar manter a “integridade da criação” e cuidar dela.  

 Quanto a esta perspectiva abrangente do conceito de missão, Simangaliso Kumalo 

(2013, p. 97) defende que a missão deve incluir a redenção e libertação de Deus para que tanto 

indivíduos como a sociedade vivenciem uma “transformação duradoura”. Neste sentido, a 

missão é global, e procura trazer a plenitude de Deus a toda a humanidade. Esta perspectiva 

missional é chamada de Holística por John Driver (2013, p. 310), porque elas são baseadas no 

plano de Deus de justiça e shalom. É exactamente neste quesito que a questão da “justiça” 

começa a fazer sentido, do ponto de vista da missão de Deus, que se quer “global”, tanto no que 

respeita à sua abrangência, quanto ao que se refere ao seu alcance.    

O Deus trino é onde deve começar a compreensão da missão da igreja. A igreja 

“representa o amor de Jesus que o levou à cruz” quando convida as pessoas a uma 

união com Jesus Cristo, que neste mundo é “a presença do reino”. O Espírito Santo 

como a “prévia” do reino de Deus dirige a igreja pelo mundo, muitas vezes de 

maneiras misteriosas”. (Franklin, 2017, p. 30). 

 Nesta óptica, precisam-se de modelos de missão, que possam demonstrar ao mundo o 

amor de Deus, através de acções práticas e visíveis, que respondam aos problemas e anseios do 

mundo presente, ao mesmo tempo que apontam para a glória futura da redenção de Deus.  
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3.4.1 – A perspectiva da missão integral 

 Do ponto de vista de Emanuel Carvalho (2015, p. 15) a missão integral nasce da 

efervescência de perguntas vindas do contexto latino-americano; de um incômodo com as 

teologias importadas, norte-americanas e europeias, que não respondiam às perguntas e dores 

do seu povo. A missão integral emerge desse diálogo, que fora silenciado nos solos latino-

americanos durante muito tempo, entre texto (Bíblia) e contexto (realidade sociocultural). 

 Na tentativa de apresentar uma definição para o conceito de “missão integral”, René 

Padilla (2017), afirma:  

O que hoje se conhece como (missão integral) é um enfoque da missão da igreja que 

leva a sério a busca do reino de Deus e sua justiça. Ou seja, trata-se de uma reflexão 

que busca recuperar a dignidade do cristianismo mediante a proclamação e a prática 

do amor que se expressa socialmente em termos de justiça”.  

 Neste sentido, o bom entendimento da missão integral levará a igreja a buscar e a 

recuperar a sua dignidade como agência do reino de Deus no mundo. Nesta perspectiva, ela é 

essencialmente responsável também pela transformação socioeconómica e cultural do meio em 

que está inserida, com vista a tornar efectivo o seu papel de “sal da terra e luz do mundo”. Desta 

forma, uma boa compreensão da teologia da missão integral ajudará o povo de Deus a repensar 

os seus modelos missiológicos, visando uma melhor eficácia no cumprimento da sua missão. 

No dizer de René Padilla (1992, p. 149), “fazem falta, modelos de missão, plenamente 

adaptados a uma situação marcada por uma distância abismal entre ricos e pobres”. 

 O desafio tanto para os cristãos no Ocidente como para os cristãos nos países 

subdesenvolvidos é criar modelos de missão centrados num estilo de vida profético. Ou seja, 

modelos que apontem para Jesus Cristo como o Senhor da totalidade da vida, à universalidade 

da igreja e à interdependência dos seres humanos no mundo (Padilla, 1992, p. 149-150). 

 Para justificar a legitimidade do envolvimento da igreja com as questões 

socioeconómicas, políticas e culturais próprias do seu contexto, Azevedo (2005, p. 32), defende 

que “no reino de Deus, o político tem lugar, não como absoluto, mas como relativo que, como 

a fé e a esperança que o movem, cessa”. Para este pensador, “o anúncio deste reino se faz no 

concreto económico e social; o anunciador vive os conflitos próprios e os do outro. É o mundo 

que aceita, mas quer melhor. É o seu mundo. Importa lutar por transformação, como exigência 

do reino, não para implantar”. 

 Tanto a evangelização como a responsabilidade social podem ser entendidas unicamente 

à luz do facto de, em Cristo Jesus, o reino de Deus ter invadido a história e agora é uma realidade 

presente e ao mesmo tempo uma esperança futura, um “já” e ao mesmo tempo um “ainda não”. 

Neste sentido, “o reino de Deus não é o melhoramento social progressivo da humanidade, 
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segundo o qual a tarefa da igreja é transformar a terra em céu, e isto agora” e nem “o reinado 

interior de Deus presente nas disposições morais e espirituais da alma, com base no coração”. 

Antes, ele é o poder de Deus, liberto na história, que traz boas novas aos pobres, liberdade aos 

cativos, vista aos cegos e libertação aos oprimidos (Padilla, 1992, p. 206). 

 Do ponto de vista de Danielli Holz (2015, p. 25-26), “a teologia da missão integral 

atenta-se sempre ao facto de que a igreja deve cumprir com os seus propósitos e objectivos 

designados por Deus e não segundo suas próprias opiniões formadas através de sua 

autoconcepção como igreja. Afinal, realizando suas funções básicas é que terá vitalidade e 

força”. Ainda segundo Costas citado por Holz (2015, p. 26), é necessário que igreja esteja 

saudável em quatro dimensões, especialmente: numérico (o mais básico, refere-se à reprodução 

e incorporação de novos membros à comunidade); orgânico (o desenvolvimento da liderança 

da igreja, de sua forma de governo, administração, recursos e talentos); conceitual (o 

desenvolvimento da compreensão da fé cristã, existência e razão de ser, conhecimento das 

Escrituras, vocação na sociedade, compreensão da história e interação com o contexto ao redor) 

e diaconal (a intensidade do serviço prestado ao mundo, participação na vida, conflitos e 

temores da cidade, desenvolvimento na qualidade do serviço que ajuda a aliviar as dores 

humanas e transformar as condições sociais ao redor). 

 Estas dimensões foram traduzidas por adoração, edificação, evangelismo e misericórdia 

pela teologia da missão integral. 

 Seguindo a linha de abordagem da missão integral, na busca pela materialização da 

justiça social no contexto em que está inserida, a Igreja Angolana precisa de libertar-se das 

garras do dualismo na pregação do Evangelho e no conceito de Reino de Deus. Esta visão 

dualista é fruto de uma herança exacerbada do fundamentalismo teológico ocidental, que 

canonizou o espírito como sendo bom, e diabolizou o corpo e a matéria, taxando-os como maus. 

Só através de uma renovação do conceito e da perspectiva do lugar do material e do 

sociocultural no Evangelho de Jesus Cristo é que a Igreja Angolana poderá encarar de forma 

proactiva o seu papel transformador da realidade social em que está inserida. Isto implica em 

uma busca incessante e faminta pela manifestação da justiça de Deus, em defesa do pobre, dos 

órfãos, estrangeiros e viúvas.  

 É extremamente importante que a conclusão do Pacto de Lausanne (1974) do alcance 

da pessoa toda e de toda a pessoa através da pregação do Evangelho ganhe corpo nas estruturas 

robustamente musculadas da teologia fundamentalista que caracteriza a grande maioria das 

igrejas angolanas. Isto é primordial para que os cristãos possam despertar para a luta da 
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promoção dos direitos, garantias e liberdades fundamentais das camadas vulneráveis e 

oprimidas da sociedade angolana.   

Afirmamos que Deus é o Criador e o Juiz de todos os homens. Portanto, devemos 

partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana, 

e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Porque a humanidade foi feita 

à imagem de Deus, toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe 

social, sexo ou idade possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser 

respeitada e servida, e não explorada. Aqui também nos arrependemos de nossa 

negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade 

social mutuamente exclusivas. Embora a reconciliação com o homem não seja 

reconciliação com Deus, nem a acção social evangelização, nem a libertação política 

salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são, ambos, 

parte do nosso dever cristão. Pois ambos são necessárias expressões de nossas 

doutrinas acerca de Deus e do homem, de nosso amor por nosso próximo e de nossa 

obediência a Jesus Cristo. A mensagem da salvação implica também uma mensagem 

de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação, e não devemos 

ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. Quando as pessoas 

recebem Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, 

mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que 

alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas 

responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta (Pacto de Lausanne, 

1974). 

 A Igreja Angolana precisa de atingir a dimensão missional que a transformará na voz 

dos que não têm voz, no auxílio dos desamparados e na defesa dos direitos dos injustiçados. 

Este patamar também se alcança através de uma diaconia que leva em alta consideração a 

influência visível do reino de Deus na vida dos povos.  

3.4.2 – A abordagem da missio Dei (missão de Deus) 

 Segundo Bosch, citado por Vargas (2014, p. 3) a missão da igreja não foi compreendida 

da mesma maneira, ao longo dos séculos. “Às vezes ela foi interpretada primordialmente em 

termos soteriológicos: como salvar indivíduos da condenação eterna. Ou em termos culturais: 

como apresentar às pessoas do Oriente e do Sul as bênçãos e privilégios do Ocidente Cristão”. 

Todavia, com o culminar da Primeira Guerra Mundial, paulatinamente, foi-se processando uma 

mudança fundamental no conceito de “missão da igreja”.  

 Vargas (2014, p. 3) afirma que Karl Barth tornou-se um dos primeiros teólogos a 

articular a missão como actividade de Deus e não como actividade da igreja. E foi a partir de 

então que a missão começou a ser vista não apenas como actividade proselitista, mas a partir 

da perspectiva missio Dei.4 Segundo Vargas (2014, p. 3), nessa perspectiva, a missão é derivada 

                                                           
4 Segundo Kivitz (2012, p. 61), o paradigma da missio Dei afirma que o papel da igreja é representar a Deus no e 

diante do mundo. Essa perspectiva missiológica também afirma que Deus é o principal agente da missão, ele age 

por meio da igreja, com a igreja, além da igreja, apesar da igreja e, de vez em quando, contra a igreja. Além de 

considerar que o objectivo da missão não se restringe a “ganhar almas e plantar igrejas”.  
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da própria natureza de Deus, ou seja, a missão da igreja não é uma missão da própria igreja; 

mas, sim, uma extensão da missão de Deus.  

 Do ponto de vista de Carriker, citado por Vargas (2014, p. 4), “a igreja não deve estar 

de costas para o mundo e nem para os seus membros. Isso inclui não só a preocupação pastoral 

e de edificação interna dos membros, como também o preparo e envio da igreja ao mundo para 

a evangelização e a realização de serviços sociais”. Assim, para Vargas, o novo paradigma da 

missio Dei amplia a ideia de missão restrita na expressão “fazei discípulos”. Para Bosch (2011, 

p. 399), “o significado da missão é encontrado na relação dentro da trindade expressa nesta 

progressão: o Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o 

Espírito Santo enviam a igreja ao mundo”.  

 Esta perspectiva trinitária do conceito de missão é ricamente desenvolvida por Kirk 

Franklin (2017, p. 31-32), ao asseverar que: 

uma missão trinitária é “ao mesmo tempo centrada em Deus e na igreja” como Deus 

graciosamente convida a igreja a juntar-se a ele em sua missão. O Deus trino dá à 

igreja um papel em sua missão. Isto é, “toda a igreja levando o evangelho todo à 

pessoa como um todo, no mundo todo”. Em outras palavras, esta é a completa 

responsabilidade que Deus deu à igreja “para a salvação do mundo”. O propósito da 

missão de Deus é “restaurar todas as nações e todas as culturas da rebelião pecaminosa 

da humanidade e seus efeitos”.   

 

 Assim, tal como o afirma Christopher J. H. Wright (2012, p. 50), “nossa missão, 

portanto, deve ser tão abrangente em seu alcance quanto o evangelho que a Bíblia toda nos 

oferece.  

 Do ponto de vista prático, é bastante perceptível que a perspectiva missional da Igreja 

Angolana ainda continua muito resumida na expressão “fazei discípulos”. Este facto, de certa 

forma, agravou-se com a influência do dualismo na missão, herdado da teologia 

fundamentalista ocidental e foi aperfeiçoado pelo contexto histórico e político do país.5  

 Durante muito tempo a visão missional da Igreja Angolana esteve privada da dimensão 

diaconal na sua efectivação. Este factor fez com que a igreja dificilmente se envolvesse em 

questões de justiça social. Mesmo quando a igreja tivesse de realizar alguma acção social, a sua 

teologia prática sempre materializou este desiderato apenas em serviço social, tal como 

construção de escolas, centros de saúde e ou apoio alimentar aos carentes. A Igreja Angolana 

não tem procurado olhar para a questão da luta pela justiça, a promoção da equidade na 

distribuição da riqueza e a busca pelos direitos dos oprimidos como parte essencial da sua 

                                                           
5 Durante o período da guerra civil angolana, a proclamação da Igreja foi caracterizada por uma teologia bastante 

dualista que apregoava a paz e a felicidade apenas nos céus. O ensino da igreja foi marcado por uma total 

desvalorização de questões que têm a ver com o material, o social e o cultural, tal como se pode ver em letras de 

canções da época, tais como “Alegria é Lá nos Céus” e “Hó Senhor, hó Senhor me Leva”. 



64 
 

missão. A dimensão diaconal, que evidencia uma demonstração prática do amor de Cristo, 

como resultado visível da manifesta do reino de Deus na terra, ainda não faz parte do escopo 

missional da Igreja Angolana.      

 Na sua actuação missional, a acção da Igreja Angolana abarcou as três dimensões da 

missão (numérica, orgânica e conceptual); porém, a missão não tem sido global, porque lhe tem 

faltado eficácia na dimensão diaconal. A igreja cresceu em número, criou várias organizações 

que lhe conferem maturidade orgânica, cresceu no seu conhecimento e entendimento bíblico, 

mas privou-se da dimensão “diaconal”. Isto tem atrofiado o impacto social da missão da igreja 

no país, principalmente no que tem a ver com as questões políticas, económicas e culturais. A 

Igreja Angolana ainda precisa de dar amostras concretas da “fome e sede de justiça” que 

caracterizam os cidadãos do reino de Deus, na sua missão como “sal da terra e luz do mundo”.  

 3.4.2.1 – O impacto social da acção da igreja como agência de Deus na sociedade 

angolana. 

 No período histórico em análise (pós-guerra civil em Angola/2002 – 2020), foi bastante 

visível, a falta de um plano de acção, devidamente estruturado, que pudesse orientar a 

caminhada da Igreja Angolana. Não houve uma agenda clara que auxiliasse a igreja na busca 

de um impacto e transformação relevantes ao contexto sociopolítico do país, através da 

pregação do Evangelho autêntico, e da efectivação do papel profético e sacerdotal da Igreja. No 

dizer do Rev. Faustino B. Sikila (2017), “a Igreja Angola não tinha uma agenda definida, que 

fosse capaz de nortear a sua acção, face aos novos desafios que se lhe eram apresentados, 

fundamentalmente, os desafios sociopolíticos e económicos”.6 

 Em igual período, este facto foi bastante evidenciado nas várias intervenções sociais de 

diferentes líderes eclesiásticos, que, na sua locução, acabavam por ser meros reprodutores de 

uma agenda forjada por múltiplos actores políticos. Este tipo de abordagem terminava por 

instrumentalizar e direcionar a acção da igreja para a consecução de seus objectivos. Esta 

realidade pode ser constatada no portal da Angop, numa notícia publicada aos 20 de Agosto de 

2012. Na ocasião, a então Ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva, discursou na cerimónia de 

inauguração da Catedral da Igreja Tocoista, em representação do então Presidente da República, 

José Eduardo dos Santos. Em sua locução, a governante afirmou: “a Igreja, pela sua capacidade 

                                                           
6 Exrtacto do sermão “O Ministério da Reconciliação” pregado na Segunda Igreja Ev. Baptista do Lubango, aos 

12/04/2017, pelo Rev. Faustino Bacia Sikila.  
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de intervenção e sobretudo pela sua capacidade de mobilização é chamada a dar o seu contributo 

na pacificação dos espíritos”.  

 Esta mesma posição do papel da Igreja como pacificadora dos espíritos também foi 

assumida pelo Bispo da Igreja Tocoista, Dom Afonso Nunes, a quando da sua visita ao então 

chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, aos 22 de Dezembro de 2009. Dom Afonso Nunes 

declarou para a imprensa que a sua igreja tinha a tarefa de pacificação dos espíritos, quando 

questionado sobre o que “a sua congregação efectuava no país, na área de intervenção social” 

(ANGOP, 2009).    

 Não obstante a isto, o Presidente José Eduardo dos Santos, no seu discurso sobre o 

Estado da Nação, proferido na sessão solene de abertura do terceiro ano da segunda legislatura 

da Assembleia Nacional, “deu particular enfoque à questão da recuperação dos valores morais”. 

Na ocasião, esta posição também foi assumida pelo então Secretário-Geral do CICA, Rev. Luís 

Nguimbi (Jornal de Angola, 2010). De igual modo, o Bispo da Igreja Metodista Unida, Gaspar 

João Domingos, durante a abertura da Vigésima Quinta Sessão da Conferência Anual do Oeste 

de Angola apelou para “a necessidade de se resgatar os valores morais e cívicos”. Para ele, esta 

era uma forma de estimular a mudança de comportamento na sociedade angolana (ANGOP, 

2009). 

 Estes factos demonstram nitidamente como a falta de uma agenda clara, concisa e 

devidamente alinhada com a missão de Deus (missio Dei), maculou a actuação da igreja como 

agência do reino de Deus no mundo. Concomitantemente, também a estorvou de assumir a sua 

responsabilidade na transformação do meio sociopolítico e sociocultural em que está inserida. 

Percebe-se claramente que, ao longo deste tempo, a igreja foi-se perdendo ao cintilar da agenda 

política do Estado, e não conseguiu protagonizar um papel de relevância para a transformação 

social do país. 

 Como consequência desta dura realidade, questões como a “justiça social”, e o 

“exercício do verdadeiro papel profético e sacerdotal da igreja no contexto social angolano”, 

estiveram muito distantes da actuação da igreja. Em aditamento, parece que a fraca teologia 

social, herdada do fundamentalismo teológico ocidental, bem como o dualismo exacerbado daí 

resultante, também foram factores danosos, que contribuíram, em grande medida, para o 

enfraquecimento da acção Igreja angolana. Principalmente no que tange à sua busca e promoção 

da justiça social, em meio às desigualdades, exploração, corrupção e injustiças gritantes que a 

sociedade angolana foi vivendo. Neste diapasão, parece bastante lícito aferir que, no período 

em análise, a missão da Igreja angolana foi drasticamente alheada da sua responsabilidade 
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social. Tal período foi lamentavelmente marcado por uma igreja que alienou a “fome e sede de 

justiça” da sua missão como “sal da terra e luz do mundo”.  

 Este facto começou a mudar no segundo semestre do ano de 2017, quando muitos líderes 

eclesiásticos angolanos foram dando sinais claros de uma nova postura em seus discursos, face 

a realidade sociocultural e sociopolítica do país. Isto tornou-se muito evidente em meio a um 

assumir frenético da necessidade de lutar contra a corrupção, protagonizado pelo então 

candidato do partido MPLA à presidência da República, Sua Excia. Sr. João Manuel Gonçalves 

Lourenço. Em seu discurso de Empossamento, aos 26 de Setembro de 2017, o novo Presidente 

da República de Angola garantiu que iria cumprir a promessa feita na campanha eleitoral, de 

lutar contra a corrupção no país. João Lourenço afirmou em seu discurso que o combate contra 

a corrupção era “uma das mais importantes frentes de sua luta”, porque a corrupção “tem um 

impacto negativo directo no Estado”.  

 Esta posição política, corajosamente assumida pelo actual Presidente da República de 

Angola tem impulsionado uma mudança radical no discurso político dos diferentes actores 

sociais. O mesmo também se tem notado nas intervenções de distintos líderes eclesiásticos. 

Porém, o perigo desta nova abordagem consiste em a igreja cometer o mesmo erro de ir a 

reboque de uma agenda política governamental. Para que a acção da Igreja Angolana, como 

agência do Reino de Deus, tenha o impacto social almejado, é necessário que a sua actuação, 

em busca da justiça social, seja norteada e sustentada por uma base bíblica e missiológica 

contextual. A teologia contextual da Igreja Angolana precisa de reflectir os aspectos fulcrais da 

missão de Deus (missio Dei) no quotidiano da sua actuação missional. Isto ajudará a obter maior 

eficiência no papel da Igreja como “sal da terra e luz do mundo” face aos desafios socioculturais 

e sociopolíticos do país.        

   3.5 – Desafios práticos para uma igreja missional no contexto angolano 

 Ao termo desta abordagem panorâmica das diferentes perspectivas missiológicas do 

cenário teológico contemporâneo e contextual, acredita-se ser de grande valor a descrição de 

alguns desafios práticos para a Igreja Angolana. Pretende-se com isso que tenhamos uma igreja 

missional, com uma perspectiva global da missão, para que seja muito mais actuante no meio 

social em que está inserida, de modo que a sua acção como “sal da terra e luz do mundo” seja 

coroada de êxitos.    

 Assim, do ponto de vista prático, a Igreja Angolana enfrenta o grande desafio de ser não 

apenas uma igreja missionária (que entende a missão apenas do ponto de vista soteriológico e 
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territorial) com o enfoque na implantação de igrejas. Ela precisa de tornar-se numa igreja 

missional (que entende a missão de Deus como uma missão global, tanto do ponto de vista de 

sua abrangência, quanto do ponto de vista do seu alcance). Isto ajudará a igreja a ser muito mais 

eficaz e relevante na sua forma de actuação, como agência missional de Deus no mundo. 

 Ainda no dizer do Rev. Faustino B. Sikila “é preciso que a Igreja Angolana crie uma 

agenda própria” ou seja, um plano de acção devidamente estruturado, que possa conduzir a 

acção evangelizadora e conciliadora da igreja. A sua actuação precisa de velar não só pela 

salvação dos perdidos; como também pelo resgate e pela promoção da justiça social para a 

materialização da dignidade da pessoa humana. A falta de uma agenda missional concreta 

constitui-se num grande perigo para as notáveis plataformas cristãs no país. Pois, acaba fazendo 

com que a igreja caminhe a reboque de agendas políticas e ou governamentais pouco 

esclarecidas, que em nada têm a ver com a sua missão, nem com o seu papel no mundo.  

 Para uma melhor eficácia da sua actuação na sociedade em que está inserida, a Igreja 

Angolana precisa de redefinir os seus conceitos missiológicos com base na Bíblia, na teologia 

e com a devida valorização do seu contexto social, político e cultural. O dualismo teológico na 

missão é uma enfermidade para a qual a Igreja Angolana precisa de uma cura urgente, para que 

o seu olhar para questões que têm a ver com “justiça social” seja muito mais actuante, e possa 

materializar-se em acções concretas. Tais acções devem, verdadeiramente, caracterizar uma 

igreja que tem “fome e sede de justiça”.  

 É exemplo desta realidade o trabalho de monitoria social levado a cabo pela 

Arquidiocese do Lubango e o CICA. Isto ficou demonstrado na ocasião da apresentação dos 

relatórios de desenvolvimento rural e combate a pobreza, aos 27 de Junho de 2017. Naquela 

circunstância, o Arcebispo do Lubango e Presidente da Comissão de Justiça e Paz da CEAST, 

Dom Gabriel Mbilingui, afirmou que “os documentos publicados se traduzem no desejo da 

igreja em contribuir para uma governação que tenha impacto na vida das populações”. Esta é 

uma parte da missão de Deus, para a qual a Igreja Angolana precisa de despertar urgentemente, 

para que a questão da “justiça social” possa ocupar um lugar privilegiado em sua agenda 

missional.  

 Por outro lado, mostra-se extremamente necessário que na sua cosmovisão teológica e 

missiológica, a Igreja Angolana possa redefinir urgentemente o conceito de “Reino de Deus”, 

tal como se encontra espelhado no Sermão do Monte. Outrossim, também se precisa de repensar 

na aplicação prática e eficaz do conceito de Reino de Deus, na vivência da igreja em e na 

comunidade. No dizer de Myles Munroe (2008, p. 62), “ao buscarmos o Reino de Deus em 

primeiro lugar, aceitamos que sua influência se estenda sobre nossa vida particular, nossos 
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negócios, nosso casamento, nossos relacionamentos, nossa vida sexual e todas as outras áreas 

de nossa existência”. Nesta perspectiva, é preciso que o Reino de Deus tenha influência e seja 

visível em todas as dimensões da vida dos cristãos angolanos. É de suma importância que nas 

famílias, nas escolas, na vizinhança, nos trabalhos e no dia-a-dia em sociedade, os cristãos 

angolanos possam aplicar os princípios de justiça e equidade, próprios do Reino de Deus. Isto 

fará com que o país possa dar mostras de uma nova realidade, aonde questões candentes como 

a “justiça social” se possam tornar numa realidade visível para o bem-estar e prosperidade das 

comunidades. Pois, a pregação do Evangelho de Cristo, deve causar transformação social no 

meio em que é proclamado.   
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 3.6 – Conclusão  

 Como se pôde perceber, os novos debates teológicos da contemporaneidade, apoiados à 

herança da teologia histórica, oferecem subsídios incontáveis para que a igreja consiga redefinir 

a sua abordagem e actuação na prática e promoção da justiça social. Em aditamento, o 

desenvolvimento da nova abordagem missiológica da missão de Deus (missio Dei), na qual a 

igreja participa, oferece recursos importantíssimos para uma actuação missional que abrace a 

perspectiva global da missão. Neste víeis, faz todo o sentido olhar para a problemática da justiça 

social como parte integrante e fundamental da missão. Isto é essencial para que se atinja o 

desiderato da pregação do evangelho todo, para a pessoa toda e para todas as pessoas, visando 

a materialização do reino de Deus no aqui e agora, ao mesmo tempo que aponta para a glória 

futura da redenção de Deus.   
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CAPÍTULO IV – A IGREJA ANGOLANA E A JUSTIÇA 

SOCIAL EM ANGOLA. 

4.1 – Considerações preliminares 

Tal como se afirmou na metodologia, no presente capítulo,  fez-se recurso ao método 

qualitativo para a pesquisa de campo, e procurou-se elaborar um roteiro para as entrevistas, 

contendo perguntas directas, abertas e estruturadas, que serviram como base para o diálogo 

realizado pelo pesquisador e pesquisados. Foram entrevistadas cinco pessoas, detre as quais, 

alguns cristãos, que ocupam posições de relevância a nível das distintas plataformas cristãs 

angolanas; e outros são actores sociais, ligados à diferentes ONGs, partido político e que têm 

alguma actuação reconhecida no campo da acção social no país.  Com vista a manter a 

integridade pessoal dos entrevistados, os seus dados pessoais foram ocultados e ou alterados 

para preservar a sua identidade. 

Para que se concretize o devido casamento entre o conhecimento teórico e a práctica 

contextual, procurou-se fazer uma análise qualitativa do contúdo das respostas apresentadas 

pelos entrevistados à cada uma das questões colocadas. Por outro lado, procurou-se, igualmente, 

reflectir sobre as mesmas respostas, com base nos argumentos e dados obtidos ao longo da 

pesquisa, bem como também se fez recurso ao parecer de diferentes pensadores das áreas das 

ciências sociais e conómicas no cotexto angolano.  

4.2 – Análise e discussão de respostas das entrevistas    

Ao serem questionados sobre “como a Igreja Angolana encara a questão da justiça 

social no país,” os entrevistados apresentaram as seguintes respostas:  

Alberto Bulamatadi (nome fictício), funcionário sénior da SOLE, referiu que há vários 

momentos da vida da igreja em Angola que devem ser tidos em conta (antes da 

independência, pós-independência e o período da paz). Antes da independência, a 

igreja Católica esteve muito ligada ao Estado Português e empurrou as igrejas 

Evangélicas (Missões) para o interior do país. Mesmo assim, as igrejas Evangélicas 

fizeram muito em prol das comunidades, e despertaram o povo a descobrir a 

necessidade da justiça social no país, como são os casos de Savimbi (IECA); Holden 

Roberto (Baptista) e Agostinho Neto (Metodista). A igreja serviu como um viveiro 

para a independência. Porém, em 1975 o MPLA optou pelo Marxismo, e revogou a 

igreja para que servisse como um mero “pacificador dos espíritos” (Entrevistado 1). 

  

Ainda nesta questão, um membro sénior do maior partido da oposição, que doravante 

será chamado de Pedro Samussengue (nome fictício) asseverou que a Igreja Angolana 

encara a questão da justiça social como uma obra em via de reabilitação constante dos 

governantes e de alguns governados (Entrevistado 2).  
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Um membro sénior da Comissão de Justiça e Paz da CEAST, que doravante será 

chamado de Pe José Laranjeira (nome fictício), respondeu que a Igreja Angolana 

encara a questão da justiça social com muita profundidade, olhando para as injustiças 

sociais no país onde a justiça social está a ser esquecida. A igreja se preocupa com 

aquilo que se chama o bem comum porque se verifica a má distribuição dos recursos 

naturais. A igreja tem sim a missão de anunciar a justiça social aos seus membros. A 

justiça social é um bem para todos, mas infelizmente, nem todos vivem da mesma, 

pois há muita desigualdade no desenvolvimento económico e social do país 

(Entrevistado 3).   

Agnaldo Pereira (nome fictício), funcionário sénior da ONG Tear Fund, respondeu à 

primeira questão da entrevista, asseverando que a Igreja Angolana tem pouco 

envolvimento directamente nas questões de justiça social. Seu papel está limitado a 

fortalecer espiritualmente os seus fiéis. Apesar de ser uma área de extrema 

importância na capacitação das famílias, a igreja encarna pouco o seu papel na 

promoção da justiça social (Entrevistado 4).  

Ainda neste ponto, Carlos Bangunete (nome fictício), membro sénior da AEA, 

afirmou que a justiça social no país está mal, e para constatar esta realidade, basta 

olhar para as desigualdades sociais em que os angolanos vivem. Segundo ele, as 

instituições do Estado não ouvem o parecer dos diferentes actores da sociedade civil. 

O que vem escrito nas leis do país está muito longe do que se verifica na prática. 

Quando a igreja tenta fazer alguma coisa em função da realidade, enfrenta várias lutas 

(Entrevistado 5).    

De um modo geral, pelo que se consegue perceber nestas respostas apresentadas pelos 

entrevistados, há um entendimento comum de que a justiça social faz parte do conjunto de 

questões que preocupam a Igreja Angolana. Também é visível nas respostas da maioria dos 

entrevistados que a igreja já fez ou faz alguma coisa em prol da justiça social no país. Todavia, 

no parecer de Alberto Bulamatadi, Agnaldo Pereira e Carlos Bangunete, a Igreja Angolana, 

hoje, ainda faz muito pouco para a mudança do quadro dramático que o país tem pintado nas 

últimas décadas, no tocante à justiça social. É ponto assente que os entrevistados reconhecem 

a questão da justiça social como parte da missão da igreja. Porém, também ficou bastante claro, 

nas respostas apresentadas, que o caminho a ser percorrido ainda é muito longo; ou seja, o que 

a igreja faz em prol da justiça social no país ainda é muito insuficientemente. Parece também 

digno de realce o facto de quase todos os entrevistados concordarem que o país se encontra 

numa situação decadente, no que se refere à justiça social.  

Numa entrevista concedida ao jornal “O País”, por ocasião da celebração do “Dia 

Mundial da Justiça Social”, António Ventura, que já foi presidente da “Associação Justiça, Paz 

e Democracia” afirmou que “Angola tem muitos desafios, que fazem com que nos dias de hoje 

se levantem várias manifestações que revelam o quadro de injustiça social, sobretudo no acesso 

aos bens básicos”. Para este activista social, “a injustiça social ocorre quando uma sociedade é 

governada na arbitrariedade, onde não se respeitam as leis básicas plasmadas na Constituição, 

na legislação ordinária, onde, muitas vezes, os benefícios sociais não são correctamente 

distribuídos aos cidadãos”. (Custódia, 2020, p. 1-2)  
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Neste ponto, abra-se um caminho bastante largo, a ser percorrido pela igreja, na sua 

actuação missional e contextual, com vista a promover uma sociedade mais justa e igualitária, 

através da pregação e da observância rigorosa dos ensinamentos de Cristo. De acordo com a 

mensagem do Sermão do Monte, a igreja é aqui chamada para apregoar e promover uma justiça 

que vai muito além da perspectiva soteriológica da “justificação”. Trata-se de uma justiça que 

gravita na prática e na promoção de actos de justiça, onde cada cidadão é chamado a olhar não 

apenas para o que é “propriamente seu”, mas também para o que é do outro, conforme 

Filipenses 2:4. Este é um desafio bastante actual, num contexto em que se mostra cada vez mais 

notória a ânsia de enriquecimento ilícito, por parte de quem governa, sem que haja o mínimo 

interesse na satisfação dos anelos básicos da comunidade que o elege.    

     

No tocante à segunda pergunta sobre Como o Estado Angolano encara a contribuição 

das igrejas, plataformas denominacionais e ONGs na promoção da justiça; e sobre se o 

estado é aberto para receber contribuições/críticas dos seus parceiros sociais sobre a 

promoção da justiça ou se evita tais contribuições, os entrevistados emitiram os seguintes 

pareceres:  

Para Alberto Bulamatadi, o governo não permitiu que a igreja questionasse o motivo 

que havia levado os espíritos a se agitarem. Assim como também a igreja, como 

instituição, não está disposta a pagar o preço e por isso se corrompe e fica apenas na 

educação. Porém, qualquer um de nós que estivesse no lugar do estado procuraria 

defender-se (Entrevistado 1).   

Por seu turno, Pedro Samussengue, membro sénior do maior partido da oposição, 

assevera que o Estado angolano encara a contribuição da igreja como um acto de 

parceria. É aberto segundo aquilo que o interessa. Para outras coisas é fechado por 

causa de seus dirigentes que ainda querem cometer injustiças e fazer valer a mentira 

(Entrevistado 2).   

O Pe José Laranjeira, da Comissão de Justiça e Paz da CEAST, assegura que o Estado 

angolano encara com bom agrado a contribuição das igrejas, porque elas concorrem 

para a formação integral da pessoa humana, no entanto, as plataformas 

denominacionais e ONGs têm um papel preponderante para a promoção da justiça e 

paz. O Estado angolano vê a igreja como um parceiro importantíssimo, ao contribuir 

para a vida dos cidadãos, pois, a igreja ajuda os cidadãos e os seus fiéis a promoverem 

a justiça e igualdade social. Pelo que o Estado angolano é sim um Estado aberto para 

receber as contribuições dos seus parceiros sociais sobre a promoção da justiça, mas 

em certo ponto, não aceita as críticas feitas pelos seus parceiros sociais, 

principalmente quando têm a ver com questões do fórum económico (Entrevistado 3). 

Em adição a isso, Agnaldo Pereira, funcionário sénior da ONG Tear Fund, afirma que 

o Estado não vê com bons olhos o trabalho dos actores envolvidos na promoção da 

justiça social porque considera uma afronta. Trata-se de alguém que abre os olhos da 

população para que estes possam reclamar pelos seus direitos. Por causa deste lado 

sombrio dos governantes, os líderes das igrejas têm medo de enveredar pela promoção 

da justiça social (Entrevistado 4).      
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Carlos Bangunete, membro sénior da AEA, defende que quando o que a igreja fala 

beneficia o Estado, então, ele acolhe, mas quando a igreja dirige uma palavra profética 

que choca com os interesses do Estado, então ele vai contra a igreja. Ou seja, o Estado 

só ouve a igreja naquilo que o beneficia e joga a seu favor, e lança fora tudo o que vai 

contra os seus interesses (Entrevistado 5).    

Neste ponto, quase todos os entrevistados foram unânimes em afirmar a abertura do 

Estado para com as contribuições das igrejas, plataformas denominacionais e ONGs, 

principalmente naquilo em que beneficia o Governo. Porém, quando a igreja, na sua actuação 

profética e missional procura denunciar as injustiças e apontar o dedo para aquilo que está mal, 

então o Estado se mostra adverso a voz da igreja e de outros parceiros sociais que tentem seguir 

o mesmo caminho. Nestes casos, o Estado se fecha, e muitas vezes acaba por criar dificuldades 

para o bom andamento daqueles que se opõem aos seus intentos. Neste ponto, pelo que se pode 

constatar, é preciso coragem para que a Igreja Angolana se torne relevante em seu contexto e 

consiga promover o impacto social que o país tanto anseia. É preciso que a igreja consiga dar 

respostas bíblicas e eficazes para as grandes questões sociais que afligem o dia-a-dia das nossas 

comunidades.  

Em função do seu carácter profético, a igreja não pode esperar que o Estado e ou o 

mundo se mostrem abertos e alegremente receptivos a mensagem do Evangelho, para então 

proclamar a verdade. Pelo contrário, é preciso que os Pastores e líderes eclesiásticos assumam 

o seu verdadeiro papel, na condução de uma igreja que se levanta contra as injustiças, e promove 

a justiça social no país, mesmo em meio a um ambiente adverso e as vezes hostil à verdade. 

Quanto a isto, Jesus, com vista a preparar os seus discípulos para as dificuldades próprias que 

adviriam da sua actuação missionária, ao enviá-los para pregar, em Mateus 10:16 afirmou “eu 

os estou enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e 

sem malícia como as pombas (NVI)”. Em situação semelhante, quando Paulo se encontrava 

preso em Jerusalém, e sofrendo várias injustiças e riscos de morte por causa da pregação do 

Evangelho, o Senhor apareceu-lhe de noite na prisão e disse-lhe: “coragem! Assim como você 

testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma” (At 23:11 

“NVI”). É preciso que a igreja tenha coragem para denunciar as injustiças e promover o governo 

de Deus também sobre as estruturas injustas da sociedade. 

Numa entrevista concedida à emissora radiofónica “Voz da América”, aos 08 de Julho 

de 2015, o Pr Alberto Lucamba Alberto afirmou que “a igreja deve jogar o seu papel através da 

interpretação correcta da Bíblia para deixar o conformismo e alertar as autoridades sobre as 

injustiças sociais”. Ainda na mesma entrevista, Alberto Lucamba Alberto defendeu que 

“instituições como o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola e a Aliança Evangélica de Angola 
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devem tomar posições claras em determinadas situações para ajudar os cristãos” (Albano, 

2015). Ainda no dizer de Dom Gabriel Mbilingui (2014), 

a missão da Igreja é uma e sempre a mesma. O que Cristo e a comunidade humana 

esperam do testemunho dos crentes em São Tomé e em Angola é o mesmo: ver o 

homem mais livre, mais feliz, menos sufocado pelas várias vicissitudes por que temos 

passado, e, sobretudo, mais unidos a Jesus Cristo e, n’Ele encontrar o Salvador… 

necessitamos urgentemente de reavivar os dons de Deus na Igreja angolana e 

santomense, sobretudo de reacender a chama do baptismo, do ministério ordenado, da 

consagração e do serviço, nos seus agentes pastorais: bispos, presbíteros, e 

consagrados/as, para sermos uma Igreja mais profética, mais comprometida com os 

mais pequeninos, os abandonados, os pobres e a juventude, porque tem sempre Cristo 

como Modelo na sua acção missionária.  

        

Ao serem questionados sobre se a igreja entende o seu papel na promoção da justiça 

social; se ela se envolve ou se foge às questões de justiça social; e sobre qual é a sua razão 

para uma outra posição; os entrevistados responderam o seguinte:  

Alberto Bulamatadi disse que quando a igreja presta alguma ajuda na área social, ela 

não se apresenta de forma distinta, mas parece mais uma continuidade da má prestação 

de serviço do Governo; pois, a igreja está a fazer da educação e da saúde uma forma 

de sustentabilidade e não um serviço social. Referiu ainda que não há coragem da 

parte da igreja para abordar os distintos problemas de injustiça. Para ele, a igreja não 

parece estar preparada para lidar com causas de injustiça social; pois, ela mesma 

também não está isenta da corrupção que levou o país à falência e por isso, ela não 

consegue abordar o assunto. Neste sentido, quem questiona, torna-se inconveniente 

até para a própria igreja (Entrevistado 1). 

Na contramão desta ideia, Pedro Samussengue, membro sénior do maior partido da 

oposição, defendeu que a igreja sempre entendeu o seu papel sobre esta tarefa; e que 

ela se envolve, principalmente através de acções de desenvolvimento comunitário 

(Entrevistado 2).     

O Pe José Laranjeira, da Comissão de Justiça e Paz da CEAST, cogita que a igreja 

entende o seu papel na promoção da justiça social, porque se ela não entendesse não 

estaria a fazer o que lhe diz respeito. Os cidadãos e fiéis das igrejas não são as únicas 

pessoas que constituem a sociedade. Desde que a igreja anuncie o conceito de justiça, 

o bem e o mal, então está a fazer algo no meio das comunidades e é o maior advogado 

dos interesses das populações, anunciando o bem que é a justiça social, e denunciando 

as injustiças sociais. Ainda segundo o Pe, por um lado a igreja não foge das suas 

responsabilidades de promover a justiça social, mas, por outro lado, ela foge para não 

ser mal vista. Em algumas questões, a igreja é a primeira a identificar os problemas 

das comunidades, e só mais tarde é que aparece o Estado. O Pe terminou dizendo que 

a igreja é a porta-voz daqueles que não têm voz (Entrevistado 3).   

Por sua vez, Agnaldo Pereira, funcionário sénior da ONG Tear Fund julga que a igreja 

não entende o seu papel na promoção da justiça social; ou, se entende, então ignora-o 

por medo, tendo em conta os sistemas governativos do país (Entrevistado 4). 

Carlos Bangunete, membro sénior da AEA, explica que nem todas as igrejas entendem 

qual é o seu papel social. Afirma ainda que a Igreja Angolana vive de esmolas e 

actualmente deseja obter favores do Governo, por isso, ela evita falar contra o Estado. 

Como prova disso, as igrejas não procuraram ouvir os jovens que se foram 

manifestando no final de 2020, para não serem mal conotadas pelo Governo. Caso a 

igreja auscultasse os jovens, provavelmente, teria uma palavra de aconselhamento 

tanto para os jovens, quanto para o Governo. O engraçado disso tudo, é que no final, 

mesmo não querendo dar a cara, a igreja também deseja se beneficiar dos efeitos de 

tais manifestações e convulsões sociais (Entrevistado 5). 
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Neste ponto, com excepção de Pedro Samussengue e do Pe José Laranjeira, todos os 

outros entrevistados reconhecem que a Igreja Angolana ainda não entende perfeitamente o seu 

verdadeiro papel na promoção da justiça social no país. Aqui, tal como já foi afirmado neste 

trabalho, é preciso que a dimensão diaconal também seja incorporada pela igreja como parte 

integrante da sua missão. É preciso que a igreja em Angola deixe de olhar para a sua missão 

apenas com o foco virado para a abertura e implantação de novas igrejas. É preciso fazer muito 

mais do que isso, para que, a exemplo de Jesus, a igreja seja de facto a “luz do mundo” e o “sal 

da terra”.  

Neste sentido, a teologia fundamentalista, excessivamente dualista, herdada do ocidente, 

pela maioria das igrejas evangélicas tradicionais angolanas, precisa de estar disposta a dialogar 

com os novos paradigmas e as novas abordagens da missio Dei. É fundamental que os teólogos, 

pastores e demais líderes eclesiásticos angolanos possam estar dispostos a rearticular a sua 

teologia de missão através de uma hermenêutica bíblica missional. Esta tarefa deverá ser 

conduzida com o objectivo de se redefinirem as balizas da actuação missional da igreja, para 

que esta se torne contextual e socialmente relevante, e seja capaz de responder aos grandes 

dilemas sociais que o país vive, no âmbito da sua actuação sacerdotal e profética. Tal como o 

afirmou Christopher Wright (2012, p. 31) “o próprio Deus tem uma missão. Deus tem um 

propósito e um alvo para toda a criação… como parte dessa missão divina, Deus chamou à 

existência um povo para participar com ele na realização dessa missão… a missão é o alcance 

global de um povo global que pertence ao Deus global”. E, no dizer de Jorge Barro (2013, p. 

22),  

a missão de Deus é o chamado de Deus ao seu povo para promover em Jesus Cristo a 

restauração completa das relações e condições da vida do ser humano e a criação de 

tal forma que permita a alegria da vida abundante no presente, como uma antecipação 

do reino de Deus e a sua justiça, e da vida eterna quando se completa o 

estabelecimento definitivo do reino de Deus”  

    Se partimos desta definição de Jorge Barro, facilmente chegaremos à conclusão de que 

Igreja Angolana ainda não olha para os grandes dilemas sociais do país como um grande desafio 

à sua missão. Pois, o contexto sociopolítico do país relegou a Igreja Angolana à uma mera 

instituição pacifista, de caris exclusivamente espiritual, que se ocupa da missão de pacificação 

dos espíritos. Esta perspectiva derivou-se do casamento entre o discurso político e a missão da 

igreja que caracterizaram o contexto pós-guerra civil em Angola, principalmente no intervalo 

de 2002 à 2010. 

Timóteo Carriker (2005, p. 29) refletindo sobre os mandatos cultural e redentor, afirma que,  

a criação, em todos os seus aspectos, há de participar nas bênção da redenção… O 

foco central está na libertação do homem e sua completa restauração à dependência 
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de Deus. Mas, também vai além deste foco central irradiando até as circunferências 

de todo aspecto da criação e anunciando sinais desta libertação na história e nas 

relações humanas… A graça redentora de Deus se estende a todos os povos, através 

de sua igreja, mas eventualmente para todas as facetas da criação através de Jesus 

Cristo (Fp 2:10-11; Jo 2:2).  

Com base nesta declaração, é bastante urgente que a Igreja Angolana olhe para o 

mandato redentor não simplesmente no escopo da restauração da relação do homem com Deus; 

mas também, como um acto abrangente, do ponto de vista redentivo, que restaura até a relação 

do homem com toda a criação. Se assim for, a igreja perceberá que a sua missão não está 

completa, enquanto haver uma relação social conflituante entre ricos e pobres, no seio da 

comunidade, que gera extrema pobreza para alguns e excessivo enriquecimento para outros; e, 

potencializa a criminalidade e o desequilíbrio social, do ponto de vista das relações humanas.  

 

Relativamente a quarta pergunta da entrevista, ao serem indagados sobre se ainda 

existem casos flagrantes de injustiça social no nosso país, os entrevistados emitiram os 

seguintes pareceres: 

Alberto Bulamatadi assegurou que houve, num dos bairros de Luanda, um caso 

flagrante de injustiça e violação dos direitos humanos, protagonizado por um militar 

do exército, que deliberadamente matou um menino chamado Rufino. Houve, na 

província do Huambo, o tão famoso caso do Monte Sume, aonde, até hoje 

permanecem por se esclarecer os vários actos de violação dos direitos humanos 

ocorridos no local. Segundo este entrevistado, estes dois casos, assim como vários 

outros que têm ocorrido, foram amplamente divulgados, mas sobre eles, a igreja não 

disse nada (Entrevistado 1).   

Na mesma senda, Pedro Samussengue, membro sénior do maior partido da oposição, 

também afirmou que ainda existem casos flagrantes de injustiça social no país. Citou 

como exemplo o facto de num passado recente, ter parecido que todos os ministérios 

e Ministros do país tivessem perdido autoridade e autonomia de decidir sobre o que é 

bom e melhor para os seus funcionários; por terem deixado que o Ministério das 

finanças desativasse muitos funcionários dos seus respectivos ministérios 

(Entrevistado 2).    

O Pe José Laranjeira, da Comissão de Justiça e Paz da CEAST, também concordou 

com a posição de ainda haverem casos flagrantes de injustiça social no país. Ele citou 

como exemplos os casos flagrantes de corrupção; morte de pessoas inocentes; a falta 

de total liberdade de expressão; a falta de uma democracia amadurecida no país; a má 

distribuição dos bens e recursos do país, tais como: água e energia elétrica. 

Acrescentou ainda a falta de construção de infraestruturas sociais em todas as aldeias 

do país; os hospitais sem condições condignas para o atendimento da demanda da 

população; a falta gritante de emprego no país e o facto de ainda continuarem a haver 

salários miseráveis para os funcionários públicos; sem se esquecer dos famosos casos 

de zungueiras a serem espancadas por agentes da Ordem Pública (Entrevistado 3).    

Nesta mesma ordem de pensamentos, Agnaldo Pereira, funcionário sénior da ONG 

Tear Fund também assegura que ainda existem casos flagrantes de injustiça social no 

país, pois, o novo sistema governativo ainda não eliminou totalmente os focos 

anteriores, se se considerar que os governantes continuam os mesmos. As assimetrias 

sociais ainda são um facto. O excesso de prisão preventiva ainda é notável no sistema 

judicial, bem como a existência de prisioneiros com condenação vencida. Por outro 
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lado, ainda é muito notório o uso de linguagem musculada por parte de muitos 

governantes (Entrevistado 4).   

Carlos Bangunete, membro sénior da AEA, também assegura que ainda existem casos 

flagrantes de injustiça social no país, e cita como exemplo, o desvio contínuo do erário 

público por parte de alguns Ministros e altos governantes do país, tal como se pôde 

constatar no famoso episódio intitulado “O Banquete”, apresentado pelos principais 

serviços noticiosos da Televisão Pública de Angola (TPA), no final do ano de 2020 

(Entrevistado 5).   

Neste ponto, todos os entrevistados convergiram no pensamento de que ainda existem 

inúmeros casos de injustiça social no país, e que estão ao alcance dos olhos de qualquer cidadão 

e ou organização que os queira descortinar. Para além dos exemplos já avançados pelos 

entrevistados, parece bastante claro que um dos maiores flagrantes de injustiça social no país é 

a pobreza extrema, que se tem agravado em Angola, fruto das sucessivas quedas do preço do 

petróleo nos mercados internacionais, da falta de diversificação da economia e das variadas 

crises que o país tem enfrentado nos últimos seis anos.  

Na tentativa de responder a questão sobre a origem da pobreza no nosso país, José 

Eduardo dos Santos, aquando da sua vigência como Presidente da República de Angola, 

discursando na cerimónia de abertura da primeira sessão extraordinária do Comité Central do 

MPLA, chegou a afirmar que sabia muito bem de onde vinha a pobreza, e que não havia sido o 

MPLA e nem o seu governo que a tinham criado. Acrescentou ainda que os seus pais já haviam 

encontrado a pobreza e a miséria que assola o povo angolano. Pois, no tempo colonial já haviam 

os musseques, que eram pequenos bairros miseráveis aonde vivia o contratado, que como 

escreveu António Jacinto, trabalhava o dia todo, e o seu salário era fuba e peixe podre; e 

“porrada” quando reclamasse. (ANGOP, 2011) 

Com esta resposta, José Eduardo dos Santos demarcou-se completamente a si e ao seu 

governo de qualquer responsabilidade no que tange a origem da pobreza que assola o povo 

angolano, jogando toda a culpa ao regime colonial português e ao fantasma da guerra que 

assolou o país durante aproximadamente três décadas.  

Contrariamente a este posicionamento, João Manuel Gonçalves Lourenço, actual 

Presidente da República de Angola, afirmou que depois da guerra civil que assolou o país, a 

corrupção é o maior inimigo contra o qual se deve fazer um combate cerrado; pois, dizima 

muito mais vidas do que a guerra. Aquando da sua tomada de posse como Presidente do MPLA, 

em seu discurso oficial, João Lourenço reafirmou a sua predisposição em combater a corrupção, 

nem que para isso, como assegurou, “muitas das altas figuras do seu partido tenham de ser os 

primeiros a tombar” (Novo Jornal, 2017). Para João Lourenço, uma das principais causas da 

pobreza dos angolanos é a corrupção que assolou o país durante várias décadas. 



78 
 

Do ponto de vista bíblico, o pecado é apontado como a maior causa tanto da origem, 

como da propagação e aumento da pobreza. Está por detrás desta afirmação tanto o pecado 

original (a queda de Adão e Eva), quanto o pecado factual (a cobiça, a arrogância, a avareza e 

o egoísmo) que assolam a humanidade, como consequência da depravação total do homem, que 

só pode ser redimida em Cristo. Pois, tal como o afirma Gênesis 6:5 “…viu o SENHOR que a 

maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de 

seu coração era só má continuamente.” 

O pecado pessoal e coletivo sujeitou o homem a padrões de pensamento decaídos, 

tornando-o vulnerável à acção de Satanás, por meio de mentiras pessoais e culturais. O 

desconhecimento da verdade condenou o homem e a criação à uma existência muito aquém dos 

planos de Deus para a sua criação. Todos os problemas de pobreza pessoal e coletiva, de ordem 

estrutural ou não, decorrem dessa condição, imposta pela penetração do mal no âmbito tanto 

pessoal como sistémico, pelo consentimento do homem ao pecar. (Leite; Carvalho; Cunha, 

2006, p. 59) 

A pobreza propaga-se e agrava-se em qualquer lugar onde o Reino de Deus é ignorado 

e os sistemas se regem por leis injustas que privilegiam os ricos e oprimem o pobre. Estas leis 

tornam escassas as oportunidades e criam estruturas opressoras que fazem com que o rico seja 

cada vez mais rico, e o pobre cada vez mais pobre. É neste ponto que a igreja é chamada a 

intervir, através da proclamação do Reino de Deus e da sua justiça, para que a sociedade seja 

inclusiva, e promova a justiça social nas comunidades, criando oportunidades equitativas para 

todos. Só assim, haverá um mínimo de esperança para quebrar o ciclo de pobreza que assola o 

país, e coloca muitos angolanos em situação desfavorável e desigual em meio a sociedade. 

  

   No que tange a quinta pergunta, ao se lhes indagar sobre como a igreja pode exercer 

o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante das injustiças sociais, para que seja 

verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, os entrevistados asseveraram o seguinte: 

Alberto Bulamatadi replicou que a igreja, na sua mensagem profética, não devia 

depender da abertura do Estado; pois, ela deve guiar-se por um padrão de denúncia 

daquilo que está mal. A questão é se a igreja está comprometida com a verdade ou 

não. Ainda segundo Alberto Bulamatadi, a questão que devemos nos colocar é se a 

igreja que prega a vida, a morte e a ressurreição está ela mesma preparada para isso. 

Para ele, a igreja deixou de ser uma agência de profecia e se tornou numa instituição 

moral; ou seja, há um espaço vazio que a igreja está a deixar e que os ministérios 

(grupos de crentes desigrejados) estão a aproveitar e a igreja não está a saber explorar. 

Por causa disso, o Governo tende a definir o tipo de fé que a igreja deve ter 

(Entrevistado 1).   

Por outro lado, Pedro Samussengue, membro sénior do maior partido da oposição, 

afirmou que a igreja pode exercer o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante 
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das injustiças sociais, através de uma pastoral e social que anuncia a boa governação 

à luz da doutrina social da igreja, e denunciando o mal (Entrevistado 2).   

O Pe José Laranjeira, da Comissão de Justiça e Paz da CEAST, defendeu que a igreja 

pode exercer o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante das injustiças 

sociais, para que seja verdadeiramente sal e luz do mundo, quando denuncia as 

injustiças sociais. E o Estado angolano deve levar a sério o combate às injustiças. Para 

o Padre, é dever da igreja, dia e noite, levar a luz e o sal ao mundo através do 

Evangelho, e cabe a igreja, em voz alta, dizer abaixo às injustiças sociais para o bem 

dos cidadãos (Entrevistado 3).   

Agnaldo Pereira, funcionário sénior da ONG Tear Fund, defende que os líderes 

religiosos devem deixar de ter medo e encarar o papel profético como seu ministério 

sacerdotal. Outra maneira fundamental é que os líderes encarnem o papel social como 

seu ministério também, e não de outras pessoas. As escolas de preparação e ou as 

denominações devem criar condições de capacitação dos líderes para o exercício do 

seu papel social. Os líderes devem ser treinados em como promover capacidades 

locais nas comunidades, para que estas caminhem por si mesmas (Entrevistado 4). 

Por fim, Carlos Bangunete, membro sénior da AEA, assegurou que a igreja precisa de 

reler Josué 1:9, para que seja corajosa para identificar as injustiças sociais e colocar o 

dedo na ferida. Dizer o que realmente não está andando bem e ter coragem para 

denunciar o que não andou bem. Se não formos corajosos, não conseguiremos fazer 

nada. As igrejas fortes em Angola já estão na mão do Governo. Foram compradas a 

troca de favores governamentais, assim como as instituições ecuménicas também 

estão na mesma dificuldade. Não têm capacidade de dizer a verdade. Mesmo quando 

o líder tenta levantar-se, a oposição vem de dentro da própria igreja. A exemplo disso, 

a quatro anos atrás, o plano estratégico de uma das maiores denominações evangélicas 

da nossa cidade (Lubango) foi chumbado, em plena assembleia, porque os membros 

não aceitaram que o mesmo plano fizesse menção daquilo que estava mal no país 

(Entrevistado 5).   

Neste ponto, parece bastante claro para todos os entrevistados, que a Igreja Angolana 

deve assumir-se como o baluarte da verdade e encher-se de coragem para denunciar as injustiças 

sociais e promover uma sociedade mais justa e igualitária. Tal como o afirmou um dos 

entrevistados, para o verdadeiro exercício do seu papel sacerdotal e profético, a igreja precisa 

de encher-se de coragem para enfrentar os seus opressores. Além disso, é fundamental que os 

cristãos angolanos também se tornem, eles mesmos, exemplos vivos de boa conduta social, 

boas práticas e boa governação. Como já foi referido nos capítulos anteriores, se 79% da 

população angolana é cristã, segundo o Censo Geral da População de 2014; então, deve-se 

questionar que tipo de influência estes têm exercido sobre os restantes 21% da população. Jesus 

questionou no Sermão do Monte: “se o sal for insípido, com que se há de salgar? (Mt 5:13) 

Com isso, tal como já foi reflectido nos capítulos anteriores, uma igreja que não é capaz de 

influenciar o meio e a comunidade em que está inserida, não serve para o mundo. 

Para que a igreja possa olhar para o verdadeiro exercício do papel profético e sacerdotal 

diante das injustiças sociais como parte da sua missão, é também fundamental que ela se desfaça 

da gangrena da missão de “pacificação dos espíritos”, que lhe foi imposta pela intromissão 

indevida do discurso político na práxis da igreja. Esta abordagem maculou completamente a 

acção social da Igreja Angolana, relegando-a a um mero papel pacifista que lida simplesmente 
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com os espíritos. Esta perspectiva despreza completamente as questões sociais, culturais, 

políticas e económicas inerentes ao homem, criado corpo, alma e espírito, e que vive em 

comunidade, cuja condição socioeconómica e cultural afecta directamente a sua espiritualidade. 

A proposta de uma releitura da Bíblia, com o devido auxílio das lentes da hermenêutica 

missional é fundamental para o despertamento da Igreja Angolana e a reforma que se impõe 

para uma melhor actuação na sociedade, como uma digna embaixada do Reino de Deus na terra.   

   

No que respeita à última pregunta, ao serem arguidos sobre se a Bíblia oferece alguma 

base para que a igreja se preocupe com questões de justiça social, os entrevistados teceram 

as seguintes considerações:  

Alberto Bulamatadi apontou o texto de Amós 5:24 e o livro de profeta Isaías como 

uma fonte rica de orientações sobre a necessidade da justiça social, visto que, na 

linguagem do profeta, o jejum que Deus aprova é o que observa a prática da justiça 

(Is 1:16-17). Porém, para o entrevistado, muitas vezes a igreja confunde a prática da 

justiça com o perdão; e apontou para este facto como sendo uma das principais causas 

do perigo do retorno à violência na África do Sul. Para ele, é justo que os injustos e 

criminosos, ou seja, aqueles que causam pobreza e injustiças sociais, sejam 

exemplarmente punidos pelos seus crimes de injustiça (Entrevistado 1).  

Por seu turno, Pedro Samussengue afirmou que a Bíblia oferece alguma base, ou seja, 

muitas bases para a prática da justiça social. Pois, em cada acto de injustiça social, as 

vítimas precisarão sempre de um ou vários Moisés, que sejam capazes de libertá-los 

da violência directa ou indirecta contra os seus direitos (Entrevistado 2).   

Para o Pe José Laranjeira, da Comissão de Justiça e Paz da CEAST, a Bíblia oferece 

sim bases para que a igreja se preocupe com questões de justiça social. Desde a 

antiguidade, ela sempre foi usada para combater a injustiça. Por isso, pode-se dizer 

que a Bíblia leva-nos a perceber que as leis propostas pelos profetas, a caminho da 

terra prometida eram leis justas. É dentro da Bíblia onde encontramos a lei do amor. 

O próprio Senhor Jesus foi perseguido e morreu por causa da justiça social, ao curar 

as enfermidades, ressuscitar os mortos e realizar tantos milagres. A igreja não está 

fora disso. Ela é perseguida e alguns membros e sacerdotes são mortos por causa de 

anunciarem a palavra de Deus e denunciarem as injustiças sociais, mesmo com muitas 

ameaças, a igreja continua preocupada com as questões de justiça social. Podemos 

viajar até ao livro de Mateus 5, no Sermão da Montanha, e constatar que as bem-

aventuranças são o maior fundamento para a prática da justiça social (Entrevistado 3). 

Na mesma linha de abordagem, Agnaldo Pereira concorda que a Bíblia oferece todas 

as bases para o bom envolvimento da igreja nas questões sociais, desde o Velho até 

ao Novo Testamentos, aos exemplos de Jesus curando e dando de comer aos famintos. 

A igreja é a única instituição capaz de promover a justiça social porque é igualmente 

a única capaz de mudar a mente das pessoas. Ela está em todas as comunidades e se 

considerarmos que 79% dos angolanos são cristãos (41% católicos e 38% 

protestantes) sendo que 10% professam outras religiões, de acordo com o senso de 

2014 (Entrevistado 4). 

Por último, Carlos Bangunete afirmou que o Evangelho de Mateus é um exemplo 

bastante claro sobre como a igreja deve envolver-se com as questões de justiça social. 

No seu Sermão profético, em Mateus 24:31-46, Jesus mostrou como é que nós 

devemos viver e envolver-nos com as questões de justiça, ou seja, que valor devemos 

dar à justiça social dentro da igreja. Segundo este entrevistado, há muitos outros textos 

que nos ensinam sobre como devemos agir em prol da justiça. Pelo que, como líderes, 
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precisamos de ter coragem para falar a verdade, assim como João Baptista. Temos de 

estar preparados para falar a verdade, ainda que isso nos custe a cabeça. Elias também 

passou por situações idênticas e teve de viver longe dos seus, por falar a verdade 

(Entrevistado 5).    

Ao serem avaliadas as respostas unânimes dos entrevistados à esta última questão, 

chega-se à conclusão de que é urgente que a Igreja Angolana repense o seu conceito de “missão” 

e procure reformular a sua base bíblica na perspectiva da teologia bíblica de missão. A igreja 

precisa de livrar-se de uma actuação missionária deficiente, polarizada pela base única de 

Mateus 28 e ou Marcos 16. A compreensão dos mandatos cultural e redentor a luz de toda a 

Bíblia, no escopo da hermenêutica missional é fundamental para que a Igreja Angolana possa 

articular a sua acção missionária a luz de toda a Bíblia. Isto certamente ajudará a igreja a 

participar de forma efectiva da missão de Deus, no que se refere à proclamação e expansão do 

Reino de forma abrangente e actuante, e ocupando a dianteira no combate às injustiças sociais, 

que impedem as pessoas de viverem a “vida abundante” que Cristo oferece.   
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4.3. Conclusão 

Com a realização das entrevistas analisadas neste capítulo, foi possível concluir que a 

Igreja Angolana reconhece a necessidade de colocar a justiça social na sua linha prioritária de 

actuação missional, mas ainda faz muito pouco para a efectivação deste desiderato. Verificou-

se também que o Estado angolano é aberto a contribuição das igrejas, apenas quando estas falam 

a seu favor; mas se fecha, e até cria obstáculos à igreja, sempre que esta se pronuncia na 

contramão dos seus interesses. Pelo que há uma necessidade bastante clara de a igreja ter 

coragem para exercer o seu papel profético e sacerdotal, mesmo quando não poder contar com 

a simpatia e os aplausos do Estado. Em terceiro lugar, percebeu-se que a Igreja Angolana ainda 

não encara a questão da justiça social como parte essencial da missão, fruto do casamento entre 

o discurso político e a missão da igreja, bem como pela teologia dualista que caracteriza a 

maioria das igrejas tradicionais. Neste sentido, há uma grande necessidade de se rearticular a 

teologia missional da Igreja Angolana, fazendo o devido recurso à uma hermenêutica missional 

que seja capaz de promover uma missão global, de um Deus global para um povo global.  

No que respeita à quarta pergunta, ficou amplamente demonstrado pelos entrevistados 

que ainda existem, no país, inúmeros casos flagrantes de injustiça social. Ficou também assente 

que a pobreza extrema que assola cada vez mais o país é o maior caso flagrante de injustiça 

social, sendo que o pecado e o estado de depravação total do homem são apontados como 

factores impulsionadores de tal realidade. Aqui, a Igreja é chamada a proclamar o reino de Deus 

e a sua justiça, para que a regeneração do homem pecador, atinja e transforme também as 

estruturas sociais injustas e contribua para a promoção da justiça social no país. Esta conclusão 

também é válida para as respostas apresentadas à quinta questão, sendo que ficou enfatizada a 

necessidade de coragem para o exercício da responsabilidade profética e sacerdotal da igreja. 

Por último, também ficou bastante evidente nas respostas dos entrevistados que a Bíblia oferece 

bases bastante sólidas para o envolvimento da igreja em questões de justiça social. Por isso, 

uma releitura da Bíblia a luz da hermenêutica missional ajudará a Igreja Angolana a redefinir 

as suas linhas de actuação missional, de formas a tronar-se relevante na prática e na promoção 

da justiça social no país.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste ponto do trabalho, já é possível concluir-se que através da análise exegética do 

Sermão do Monte, percebeu-se que a prática da justiça social na vida dos cristãos deve ser, em 

primeiro lugar, uma consequência directa da sua nova natureza, em Cristo Jesus. Por outro lado, 

é também uma implicação imediata da sua responsabilidade missional para com a comunidade 

em que estão inseridos. Assim, a Igreja Angolana é desafiada a praticar e a promover a práctica 

da justiça social na comunidade em que está inserida, como um resultado inegociável, tanto da 

sua nova natureza, em Cristo, quanto da sua responsabilidade missional, para com a 

comunidade. O cristão com o coração transformado anela por ver reflectida no dia-a-dia da sua 

comunidade, a mesma justiça de Deus que, pela graça, lhe foi outorgada pelo sacrifício 

expiatório de Cristo.  

Esta justiça deve ir além do farisaísmo. Deve estar fundamentada no amor ao próximo 

e não em meros ritos de religiosidade aparente. Deve procurar responder à insaciável sede e 

fome de justiça que, incessantemente, atormentam o coração dos cristãos nascidos de novo. 

Como a “luz do mundo” a Igreja Angolana é chamada a contribuir para a “justiça social”, na 

comunidade, por meio de uma advocacia que visa a proteção dos direitos de camadas 

vulneráveis da sociedade; assim como através de acções benevolentes em favor dos pobres. A 

acção sacerdotal e profética da Igreja Angolana deve passar também pelo seu contributo 

práctico, para que não “haja pobre” na comunidade, tal como o aponta o propósito de Deus, 

reflectido na Lei, nos Salmos e nos Profetas.  

Com o devido auxílio do método da teologia bíblica, ao longo do cordão que cruza todo 

o AT, percebeu-se que a frase “Deus reina” representa o mesmo conceito de domínio e governo 

da vontade de Deus que no NT é referenciado pela frase “reino de Deus. Neste sentido, visto 

que a base do trono de Deus, revelada no AT é a justiça e a retidão, ficou muito claro que Deus 

requer de todos os homens que amem e pratiquem a “justiça” no cuidado para com os 

injustiçados e oprimidos. É exactamente este cuidado e atenção que se deve prestar às camadas 

mais vulneráveis e desprotegidas da sociedade, que constitui a base do envolvimento da igreja 

para com as questões de “justiça social”, como uma forma de participação na missão de Deus. 

Deste modo, a igreja procede como uma verdadeira embaixada do reino de Javé, pois coopera 

e opera para que seja feita a vontade do Deus que governa. 

As implicações da análise da frase o “reino de Deus” no Sermão do Monte, 

demonstraram também ser necessário que aqueles que anunciam a Cristo, o façam de tal 

maneira que, no exercício da sua missão, possam de facto “evangelizar os pobres, proclamar 
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libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos” 

(Lc 4:18). O grande jubileu (o ano aceitável do Senhor) de Lucas 4:19, também é parte essencial 

da missão de Deus, e precisa de ser urgentemente incorporado na abordagem e na prática 

missional da Igreja Angolana. Pelo que é preciso proclamar o reino de Deus e participar da 

missio Dei, a tal ponto que as pessoas encontrem não somente a salvação de suas almas, mas 

também vejam o reacender dos seus sonhos de justiça, paz, segurança e bem-estar social.  

É preciso que o povo de Deus exerça o seu verdadeiro papel de sal da terra e luz do 

mundo. A Igreja Angolana precisa de fazer brilhar a luz da sua justiça diante dos homens, como 

perfeitos imitadores do Pai celeste, para que se reacenda a esperança de uma sociedade mais 

justa e igualitária, onde o reino de Deus se torna visível. Isto só será possível através de uma 

igreja que valoriza e cuida da vida humana; pratica a misericórdia para com o próximo, na 

mesma proporção em que é ela mesma alvo da misericórdia de Deus; e, vive uma santidade 

prática que resulta em actos de bondade e justiça para com o próximo.      

Ao analisar-se a questão da justiça social à luz dos grandes debates teológicos da 

contemporaneidade, foi possível compreender que a Igreja Angolana precisa de trabalhar numa 

teologia de missão que a transforme na voz dos que não têm voz, no auxílio dos desamparados 

e na defesa dos direitos dos injustiçados. É preciso que o dualismo teológico na missão da igreja 

dê lugar a perspectiva global da missão de Deus, de tal modo que a Igreja Angolana também 

possa olhar para as grandes questões políticas, económicas e culturais que inquietam as 

populações como parte da missão.  

Do ponto de vista prático, impõem-se à Igreja Angolana o desafio de ser não apenas 

uma igreja missionária, focada unicamente na abertura e implantação de novas igrejas; mas de 

se tornar também numa igreja missional, que percebe a missão de Deus como uma missão 

global; e que age em função disso. É preciso que a Igreja Angolana caminhe orientada por uma 

agenda própria, livre de influências político-partidárias, e que abarque não só a preocupação de 

salvação das almas, como também a necessidade de promoção da justiça social no país, para a 

dignidade da vida humana. Por outro lado, o dualismo teológico na missão é uma enfermidade 

para a qual a Igreja Angolana precisa de uma cura urgente, para que o seu olhar para as questões 

de “justiça social” seja efectivo e possa materializar-se em acções concretas.      
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APÉNDICE A - Roteiro das entrevistas  

 Os entrevistados foram submetidos às seguintes perguntas, sobre as quais emitiram os 

seus pareceres e pontos de vista:  

1. Como a Igreja Angolana encara a questão da justiça social no país? 

2. Como o Estado Angolano encara a contribuição das igrejas, plataformas 

denominacionais e ONGs na promoção da justiça? É o Estado aberto para receber 

contribuições/críticas dos seus parceiros sociais sobre a promoção da justiça ou evita 

tais contribuições? 

3. Será que a igreja entende o seu papel na promoção da justiça social? Ela envolve-se ou 

foge às questões de justiça social? Qual é a sua razão para uma ou outra posição? 

4. Será que ainda existem casos flagrantes de injustiça social no nosso país? 

5. Como a igreja pode exercer o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante das 

injustiças sociais, para que seja verdadeiramente sal da terra e luz do mundo? 

6. Será que a Bíblia oferece alguma base para que a igreja se preocupe com questões de 

justiça social?    
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APÉNDICE B – Entrevistas completas  

Entrevistado 1   

1. Como a Igreja Angolana encara a questão da justiça social no país? 

R: Há vários momentos da vida da igreja em Angola que devem ser tidos em conta 

(antes da independência, pós-independência e o período da paz). Antes da 

independência, a igreja Católica esteve muito ligada ao Estado Português e empurrou 

as igrejas Evangélicas (Missões) para o interior do país. Mesmo assim, as igrejas 

Evangélicas fizeram muito em prol das comunidades, e despertaram o povo a descobrir 

a necessidade da justiça social no país, como são os casos de Savimbi (IECA); Holden 

Roberto (Baptista) e Agostinho Neto (Metodista). A igreja serviu como um viveiro para 

a independência. Porém, em 1975 o MPLA optou pelo Marxismo, e revogou a igreja 

para que servisse como um mero “pacificador dos espíritos”. 

2. Como o Estado Angolano encara a contribuição das igrejas, plataformas 

denominacionais e ONGs na promoção da justiça? É o Estado aberto para receber 

contribuições/críticas dos seus parceiros sociais sobre a promoção da justiça ou 

evita tais contribuições? 

R: O governo não permitiu que a igreja questionasse o motivo que havia levado os 

espíritos a se agitarem. Assim como também a igreja, como instituição, não está disposta 

a pagar o preço e por isso se corrompe e fica apenas na educação. Porém, qualquer um 

de nós que estivesse no lugar do estado procuraria defender-se. 

3. Será que a igreja entende o seu papel na promoção da justiça social? Ela envolve-

se ou foge às questões de justiça social? Qual é a sua razão para uma ou outra 

posição? 

R: Quando a igreja presta alguma ajuda na área social, ela não se apresenta de forma 

distinta, mas parece mais uma continuidade da má prestação de serviço do Governo; 

pois, a igreja está a fazer da educação e da saúde uma forma de sustentabilidade e não 

um serviço social. Não há coragem da parte da igreja para abordar os distintos 

problemas de injustiça. A igreja não parece estar preparada para lidar com causas de 

injustiça social; pois, ela mesma também não está isenta da corrupção que levou o país 

à falência e por isso, ela não consegue abordar o assunto. Neste sentido, quem questiona, 

torna-se inconveniente até para a própria igreja. 

4. Será que ainda existem casos flagrantes de injustiça social no nosso país? 
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R: Houve, num dos bairros de Luanda, um caso flagrante de injustiça e violação dos 

direitos humanos, protagonizado por um militar do exército, que deliberadamente matou 

um menino chamado Rufino. Houve, na província do Huambo, o tão famoso caso do 

Monte Sume, aonde, até hoje permanecem por se esclarecer os vários actos de violação 

dos direitos humanos ocorridos no local. Estes dois casos, assim como vários outros que 

têm ocorrido, foram amplamente divulgados, mas sobre eles, a igreja não disse nada. 

5. Como a igreja pode exercer o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante 

das injustiças sociais, para que seja verdadeiramente sal da terra e luz do mundo? 

R: A igreja, na sua mensagem profética, não devia depender da abertura do Estado; pois, 

ela deve guiar-se por um padrão de denúncia daquilo que está mal. A questão é se a 

igreja está comprometida com a verdade ou não. A questão que devemos nos colocar é 

se a igreja que prega a vida, a morte e a ressurreição está ela mesma preparada para isso. 

A igreja deixou de ser uma agência de profecia e se tornou numa instituição moral; ou 

seja, há um espaço vazio que a igreja está a deixar e que os ministérios (grupos de 

crentes desigrejados) estão a aproveitar e a igreja não está a saber explorar. Por causa 

disso, o Governo tende a definir o tipo de fé que a igreja deve ter. 

6. Será que a Bíblia oferece alguma base para que a igreja se preocupe com questões 

de justiça social?    

R: O texto de Amós 5:24 e o livro de profeta Isaías são uma fonte rica de orientações 

sobre a necessidade da justiça social, visto que, na linguagem do profeta, o jejum que 

Deus aprova é o que observa a prática da justiça (Is 1:16-17). Porém, muitas vezes a 

igreja confunde a prática da justiça com o perdão; e este facto é uma das principais 

causas do perigo do retorno à violência na África do Sul. É justo que os injustos e 

criminosos, ou seja, aqueles que causam pobreza e injustiças sociais, sejam 

exemplarmente punidos pelos seus crimes de injustiça. 
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Entrevistado 2   

1. Como a Igreja Angolana encara a questão da justiça social no país? 

R: A Igreja Angolana encara a questão da justiça social como uma obra em via de 

reabilitação constante dos governantes e de alguns governados. 

2. Como o Estado Angolano encara a contribuição das igrejas, plataformas 

denominacionais e ONGs na promoção da justiça? É o Estado aberto para receber 

contribuições/críticas dos seus parceiros sociais sobre a promoção da justiça ou 

evita tais contribuições? 

R: O Estado angolano encara a contribuição da igreja como um acto de parceria. É 

aberto segundo aquilo que o interessa. Para outras coisas é fechado por causa de seus 

dirigentes que ainda querem cometer injustiças e fazer valer a mentira. 

3. Será que a igreja entende o seu papel na promoção da justiça social? Ela envolve-

se ou foge às questões de justiça social? Qual é a sua razão para uma ou outra 

posição? 

R: A igreja sempre entendeu o seu papel sobre esta tarefa; ela se envolve, principalmente 

através de acções de desenvolvimento comunitário. 

4. Será que ainda existem casos flagrantes de injustiça social no nosso país? 

R: Ainda existem casos flagrantes de injustiça social no país. Como exemplo cito o facto 

de num passado recente, ter parecido que todos os ministérios e Ministros do país 

tivessem perdido autoridade e autonomia de decidir sobre o que é bom e melhor para os 

seus funcionários; por terem deixado que o Ministério das finanças desativasse muitos 

funcionários dos seus respectivos ministérios. 

5. Como a igreja pode exercer o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante 

das injustiças sociais, para que seja verdadeiramente sal da terra e luz do mundo? 

R: A igreja pode exercer o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante das 

injustiças sociais, através de uma pastoral e social que anuncia a boa governação à luz 

da doutrina social da igreja, e denunciando o mal. 

6. Será que a Bíblia oferece alguma base para que a igreja se preocupe com questões 

de justiça social?  

R: A Bíblia oferece alguma base, ou seja, muitas bases para a prática da justiça social. 

Pois, em cada acto de injustiça social, as vítimas precisarão sempre de um ou vários 

Moisés, que sejam capazes de libertá-los da violência directa ou indirecta contra os seus 

direitos.   
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Entrevistado 3   

1. Como a Igreja Angolana encara a questão da justiça social no país? 

R: A Igreja Angolana encara a questão da justiça social com muita profundidade, 

olhando para as injustiças sociais no país onde a justiça social está a ser esquecida. A 

igreja se preocupa com aquilo que se chama o bem comum porque se verifica a má 

distribuição dos recursos naturais. A igreja tem sim a missão de anunciar a justiça social 

aos seus membros. A justiça social é um bem para todos, mas infelizmente, nem todos 

vivem da mesma, pois há muita desigualdade no desenvolvimento económico e social 

do país. 

2. Como o Estado Angolano encara a contribuição das igrejas, plataformas 

denominacionais e ONGs na promoção da justiça? É o Estado aberto para receber 

contribuições/críticas dos seus parceiros sociais sobre a promoção da justiça ou 

evita tais contribuições? 

R: O Estado angolano encara com bom agrado a contribuição das igrejas, porque elas 

concorrem para a formação integral da pessoa humana, no entanto, as plataformas 

denominacionais e ONGs têm um papel preponderante para a promoção da justiça e 

paz. O Estado angolano vê a igreja como um parceiro importantíssimo, ao contribuir 

para a vida dos cidadãos, pois, a igreja ajuda os cidadãos e os seus fiéis a promoverem 

a justiça e igualdade social. Pelo que o Estado angolano é sim um Estado aberto para 

receber as contribuições dos seus parceiros sociais sobre a promoção da justiça, mas em 

certo ponto, não aceita as críticas feitas pelos seus parceiros sociais, principalmente 

quando têm a ver com questões do fórum económico. 

3. Será que a igreja entende o seu papel na promoção da justiça social? Ela envolve-

se ou foge às questões de justiça social? Qual é a sua razão para uma ou outra 

posição? 

R: A igreja entende o seu papel na promoção da justiça social, porque se ela não 

entendesse não estaria a fazer o que lhe diz respeito. Os cidadãos e fiéis das igrejas não 

são as únicas pessoas que constituem a sociedade. Desde que a igreja anuncie o conceito 

de justiça, o bem e o mal, então está a fazer algo no meio das comunidades e é o maior 

advogado dos interesses das populações, anunciando o bem que é a justiça social, e 

denunciando as injustiças sociais. Por um lado a igreja não foge das suas 

responsabilidades de promover a justiça social, mas, por outro lado, ela foge para não 

ser mal vista. Em algumas questões, a igreja é a primeira a identificar os problemas das 
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comunidades, e só mais tarde é que aparece o Estado. A igreja é a porta-voz daqueles 

que não têm voz. 

4. Será que ainda existem casos flagrantes de injustiça social no nosso país? 

R: Ainda existem casos flagrantes de injustiça social no país. Cito como exemplos os 

casos flagrantes de corrupção; morte de pessoas inocentes; a falta de total liberdade de 

expressão; a falta de uma democracia amadurecida no país; a má distribuição dos bens 

e recursos do país, tais como: água e energia elétrica. A falta de construção de 

infraestruturas sociais em todas as aldeias do país; os hospitais sem condições condignas 

para o atendimento da demanda da população; a falta gritante de emprego no país e o 

facto de ainda continuarem a haver salários miseráveis para os funcionários públicos; 

sem se esquecer dos famosos casos de zungueiras a serem espancadas por agentes das 

Ordem Pública. 

5. Como a igreja pode exercer o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante 

das injustiças sociais, para que seja verdadeiramente sal da terra e luz do mundo? 

R: A igreja pode exercer o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante das 

injustiças sociais, para que seja verdadeiramente sal e luz do mundo, quando denuncia 

as injustiças sociais. E o Estado angolano deve levar a sério o combate às injustiças. É 

dever da igreja, dia e noite, levar a luz e o sal ao mundo através do Evangelho, e cabe a 

igreja, em voz alta, dizer abaixo às injustiças sociais para o bem dos cidadãos. 

6. Será que a Bíblia oferece alguma base para que a igreja se preocupe com questões 

de justiça social?  

R: A Bíblia oferece sim bases para que a igreja se preocupe com questões de justiça 

social. Desde a antiguidade, ela sempre foi usada para combater a injustiça. Por isso, 

pode-se dizer que a Bíblia leva-nos a perceber que as leis propostas pelos profetas, a 

caminho da terra prometida eram leis justas. É dentro da Bíblia onde encontramos a lei 

do amor. O próprio Senhor Jesus foi perseguido e morreu por causa da justiça social, ao 

curar as enfermidades, ressuscitar os mortos e realizar tantos milagres. A igreja não está 

fora disso. Ela é perseguida e alguns membros e sacerdotes são mortos por causa de 

anunciarem a palavra de Deus e denunciarem as injustiças sociais, mesmo com muitas 

ameaças, a igreja continua preocupada com as questões de justiça social. Podemos viajar 

até ao livro de Mateus 5, no Sermão da Montanha, e constatar que as bem-aventuranças 

são o maior fundamento para a prática da justiça social.   
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Entrevistado 4   

1. Como a Igreja Angolana encara a questão da justiça social no país? 

R: A Igreja Angolana tem pouco envolvimento directamente nas questões de justiça 

social. Seu papel está limitado a fortalecer espiritualmente os seus fiéis. Apesar de ser 

uma área de extrema importância na capacitação das famílias, a igreja encarna pouco o 

seu papel na promoção da justiça social. 

2. Como o Estado Angolano encara a contribuição das igrejas, plataformas 

denominacionais e ONGs na promoção da justiça? É o Estado aberto para receber 

contribuições/críticas dos seus parceiros sociais sobre a promoção da justiça ou 

evita tais contribuições? 

R: O Estado não vê com bons olhos o trabalho dos actores envolvidos na promoção da 

justiça social porque considera uma afronta. Trata-se de alguém que abre os olhos da 

população para que estes possam reclamar pelos seus direitos. Por causa deste lado 

sombrio dos governantes, os líderes das igrejas têm medo de enveredar pela promoção 

da justiça social. 

3. Será que a igreja entende o seu papel na promoção da justiça social? Ela envolve-

se ou foge às questões de justiça social? Qual é a sua razão para uma ou outra 

posição? 

R: A igreja não entende o seu papel na promoção da justiça social; ou, se entende, então 

ignora-o por medo, tendo em conta os sistemas governativos do país. 

4. Será que ainda existem casos flagrantes de injustiça social no nosso país? 

R: Ainda existem casos flagrantes de injustiça social no país, pois, o novo sistema 

governativo ainda não eliminou totalmente os focos anteriores, se se considerar que os 

governantes continuam os mesmos. As assimetrias sociais ainda são um facto. O 

excesso de prisão preventiva ainda é notável no sistema judicial, bem como a existência 

de prisioneiros com condenação vencida. Por outro lado, ainda é muito notório o uso de 

linguagem musculada por parte de muitos governantes. 

5. Como a igreja pode exercer o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante 

das injustiças sociais, para que seja verdadeiramente sal da terra e luz do mundo? 

R: Os líderes religiosos devem deixar de ter medo e encarar o papel profético como seu 

ministério sacerdotal. Outra maneira fundamental é que os líderes encarnem o papel 

social como seu ministério também, e não de outras pessoas. As escolas de preparação 

e ou as denominações devem criar condições de capacitação dos líderes para o exercício 
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do seu papel social. Os líderes devem ser treinados em como promover capacidades 

locais nas comunidades, para que estas caminhem por si mesmas. 

6. Será que a Bíblia oferece alguma base para que a igreja se preocupe com questões 

de justiça social?  

R: A Bíblia oferece todas as bases para o bom envolvimento da igreja nas questões 

sociais, desde o Velho até ao Novo Testamentos, aos exemplos de Jesus curando e dando 

de comer aos famintos. A igreja é a única instituição capaz de promover a justiça social 

porque é igualmente a única capaz de mudar a mente das pessoas. Ela está em todas as 

comunidades e se considerarmos que 79% dos angolanos são cristãos (41% católicos e 

38% protestantes) sendo que 10% professam outras religiões, de acordo com o senso de 

2014.   
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Entrevistado 5   

1. Como a Igreja Angolana encara a questão da justiça social no país? 

R: A justiça social no país está mal, e para constatar esta realidade, basta olhar para as 

desigualdades sociais em que os angolanos vivem. As instituições do Estado não ouvem 

o parecer dos diferentes actores da sociedade civil. O que vem escrito nas leis do país 

está muito longe do que se verifica na prática. Quando a igreja tenta fazer alguma coisa 

em função da realidade, enfrenta várias lutas. 

2. Como o Estado Angolano encara a contribuição das igrejas, plataformas 

denominacionais e ONGs na promoção da justiça? É o Estado aberto para receber 

contribuições/críticas dos seus parceiros sociais sobre a promoção da justiça ou 

evita tais contribuições? 

R: Quando o que a igreja fala beneficia o Estado, então, ele acolhe, mas quando a igreja 

dirige uma palavra profética que choca com os interesses do Estado, então ele vai contra 

a igreja. Ou seja, o Estado só ouve a igreja naquilo que o beneficia e joga a seu favor, e 

lança fora tudo o que vai contra os seus interesses. 

3. Será que a igreja entende o seu papel na promoção da justiça social? Ela envolve-

se ou foge às questões de justiça social? Qual é a sua razão para uma ou outra 

posição? 

R: Nem todas as igrejas entendem qual é o seu papel social. Afirma ainda que a Igreja 

Angolana vive de esmolas e actualmente deseja obter favores do Governo, por isso, ela 

evita falar contra o Estado. Como prova disso, as igrejas não procuraram ouvir os jovens 

que se foram manifestando no final de 2020, para não serem mal conotadas pelo 

Governo. Caso a igreja auscultasse os jovens, provavelmente, teria uma palavra de 

aconselhamento tanto para os jovens, quanto para o Governo. O engraçado disso tudo, 

é que no final, mesmo não querendo dar a cara, a igreja também deseja se beneficiar dos 

efeitos de tais manifestações e convulsões sociais. 

4. Será que ainda existem casos flagrantes de injustiça social no nosso país? 

R: Ainda existem casos flagrantes de injustiça social no país, e cito como exemplo, o 

desvio contínuo do erário público por parte de alguns Ministros e altos governantes do 

país, tal como se pôde constatar no famoso episódio intitulado “O Banquete”, 

apresentado pelos principais serviços noticiosos da Televisão Pública de Angola (TPA), 

no final do ano de 2020. 
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5. Como a igreja pode exercer o seu verdadeiro papel profético e sacerdotal diante 

das injustiças sociais, para que seja verdadeiramente sal da terra e luz do mundo? 

R: A igreja precisa de reler Josué 1:9, para que seja corajosa para identificar as injustiças 

sociais e colocar o dedo na ferida. Dizer o que realmente não está andando bem e ter 

coragem para denunciar o que não andou bem. Se não formos corajosos, não 

conseguiremos fazer nada. As igrejas fortes em Angola já estão na mão do Governo. 

Foram compradas a troca de favores governamentais, assim como as instituições 

ecuménicas também estão na mesma dificuldade. Não têm capacidade de dizer a 

verdade. Mesmo quando o líder tenta levantar-se, a oposição vem de dentro da própria 

igreja. A exemplo disso, a quatro anos atrás, o plano estratégico de uma das maiores 

denominações evangélicas da nossa cidade (Lubango) foi chumbado, em plena 

assembleia, porque os membros não aceitaram que o mesmo plano fizesse menção 

daquilo que estava mal no país. 

6. Será que a Bíblia oferece alguma base para que a igreja se preocupe com questões 

de justiça social?  

R: O Evangelho de Mateus é um exemplo bastante claro sobre como a igreja deve 

envolver-se com as questões de justiça social. No seu Sermão profético, em Mateus 

24:31-46, Jesus mostrou como é que nós devemos viver e envolver-nos com as questões 

de justiça, ou seja, que valor devemos dar à justiça social dentro da igreja. Há muitos 

outros textos que nos ensinam sobre como devemos agir em prol da justiça. Pelo que, 

como líderes, precisamos de ter coragem para falar a verdade, assim como João Baptista. 

Temos de estar preparados para falar a verdade, ainda que isso nos custe a cabeça. Elias 

também passou por situações idênticas e teve de viver longe dos seus, por falar a 

verdade.   
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