
Além da religião
A verdade de Deus para todas as áreas da vida

04: O chamado divino e as esferas da criação



1. Andar com Deus no 
mundo de Deus 
(Gn 1.1—3.24; Dt 6.4-9) 

2. O enigma dos dois 
pavimentos (Sl 89.11) 

3. Enxergando a 
realidade 
biblicamente: Lidando 
com as cosmovisões 
(Rm 12.1-3) 

4. O chamado divino e 
as esferas da 
criação (Mt 5.13-16) 

5. Mais do que teoria: 
Iniciando a caminhada 
(Mt 10.24-39) 

6. Agindo (Mt 7.24-25)



Andar com Deus no mundo de Deus



A grade de 3 
elementos

Enfrentar o 
dualismo

Mudar a 
mente

Criados para a vida 
íntegra (mandatos) 

Compreender 
Criação 
Queda 

Restauração

Fragmentados pelos 
dois pavimentos 

Constatar a divisão 
“Emendar caminhos” 
(deixar a hipocrisia)

Dedicados a Deus 
e pensantes 

Pensar biblicamente 
(compreender 
cosmovisão) 

Avaliar a cultura 
(grade) 

Responder à cultura 
(não “conformar-se”) 

Criar cultura



Responder a Deus em amor — mandato 
espiritual 

Responder ao próximo em amor e 
formatar sociedade — mandato social 

Responder ao pensamento vigente e 
criar cultura — mandato cultural



Mateus 5.13-16



13 Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser 
insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais 
presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos 
homens. 

14 Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a 
cidade edificada sobre um monte; 15 nem se acende 
uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas 
no velador, e alumia a todos os que se encontram na 
casa. 16 Assim brilhe também a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 
Mateus 5.13-16.

Serviço a Deus 
no mundo de 

Deus 

Compreender 
o chamado 

Agir



1. Nosso chamado



Os dois níveis de vocação divina 

Para Cristo (salvação) 

Para os mandatos; beruf (Lutero), 
“profissão”; ministério 
(Gn 1.26, 28; Êx 31.1-6; Jr 1.4-7; 
1Co 10.31-33; 2Co 5.20; Cl 3.17)



Antigo Testamento

Deus

Povo

Sacerdote

Novo Testamento

Deus

Igreja

Cristo

A igreja-serva

Cristo

Mundo

Igreja

O serviço a Deus, que no AT era restrito aos 
sacerdotes e levitas, agora é atribuído a cada um 

dos crentes, de modo que a igreja-serva é 
estabelecida como bênção de Cristo ao mundo



O chamado: 
Para a transformação do mundo 

ou para 
a ação cristã no mundo?



Propostas ingênuas de “transformação 
do mundo” 

Pela evangelização ou ação social 

Pelo novo apostolado ou “domínio” 
da mídia 

Pela teonomia



Biblicamente, a transformação do 
mundo só se dará na consumação  
(Rm 8.18-25; 1Co 15.28; Ap 21.1—22.21)



Uma proposta de ação cristã no mundo

Ação cristã obediente 
(ordenanças; mandatos)

Ação cristã como testemunho 
do amor de Deus

Ação cristã como testemunho 
da justiça de Deus

Ação determinada, 
esperançosa e realista

Ação disposta ao sacrifício 
(Mt 5.10-12)

Ação dependente da 
providência divina



2. A proposta do novo calvinismo



A Bíblia propõe um sistema de vida 
(Abraham Kuyper) 

Toda a realidade (cosmos) origina-se 
em Deus e é regida-regulada por 
princípios divinos (leis; nomos) 

COSMONOMIA 
(Herman Dooyeweerd)



A realidade é constituída de 14 “aspectos” ou “modos”

14. Pístico (fé) 7. Histórico

13. Moral 6. Lógico

12. Jurídico 5. Psíquico

11. Estético 4. Biótico

10. Econômico 3. Físico

9. Social 2. Espacial

8. Linguístico 1. Numérico



A realidade parece muito confusa, mas 
há unidade na maior complexidade 

Todas as “coisas” são compostas de 
vários componentes, ou melhor, 
podemos distinguir vários “aspectos” 
em todas as “coisas”



Deus no centro de tudo (nenhum 
dualismo; o abandono da vida 
dividida) 

Espaço para a diversidade (cada 
esfera da realidade é distinta)



Cada área da vida possui liberdade 
pertinente a si própria 

Cada área é desenvolvida 
considerando a “lei” ou 
“princípio” (nomos) divino



A “lei” ou nomos divino para cada 
área é sempre baseada na Bíblia, 
mas isso não significa que a Bíblia 
contém instruções explícitas para 
cada área 



O desafio duplo: 

Pensar cada área biblicamente 

Marcar cada área com o nome 
de Jesus (Cl 3.17)



Conclusão



Somos sal da terra e luz do mundo 

Agentes históricos do pacto da 
criação (vice-gerentes do Criador) 

Servos de Deus no mundo de 
Deus



Temos de compreender o 
chamado e agir 

Identificar a vocação (beruf) 

Pensar a vocação biblicamente 

Reivindicar nossa esfera de 
vocação para Deus (marcá-la 
com o nome de Jesus)



Nos dispor a assumir as 
consequências disso 

Falaremos sobre isso hoje a noite 
e amanhã de manhã
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