


Esse guia, sensato e biblicamente sólido, vai além do lugar-comum para tratar de 
como o evangelho se apodera do coração e transforma nosso desejo de fazer mais do 
que apenas existir em comunidade, e assim nos permite participar, juntos, da miseri-
cordiosa bondade de Deus.

Dan B. Allender, PhD, escritor e professor de Psicologia do Aconselhamento e 
presidente fundador de Seattle School of Theology and Psychology

Usar esse recurso é muito fácil. Trata-se de um estudo prático, bíblico e impregnado 
do evangelho, o qual liga os pontos entre a comunidade e a rica vida cristã sem perder 
a atenção de ninguém! Pastores, os membros de sua igreja agradecerão muito por usar 
esse pequeno estudo em grupo, e vocês agradecerão a Deus pelo fruto!

Dave Harvey, pastor e autor de Eu sou chamado? e Quando pecadores dizem 
“sim” (Fiel)

A palavra “comunidade” tornou-se um chavão tão comum nos círculos cristãos que 
quase perdeu o significado. Bob e Will nos tiram desse terreno e nos conduzem à 
definição e à aplicação bíblica do significado de compartilhar a vida na igreja por 
meio do evangelho. Recomendo enfaticamente esse livro.

Dr. Darrin Patrick, fundador da igreja The Journey, em St. Louis, Missouri, e autor 
de O plantador de igreja (Vida Nova)

Will Walker e Bob Thune propõem perguntas de sondagem para confrontar seu 
grupo pequeno com o poder transformador do evangelho enquanto desenvolvem o 
tema da vida em comunidade. Se você procura um recurso capaz de trazer mudanças 
verdadeiras ao ambiente de grupos pequenos da sua igreja, este é esse recurso.

Matt Carter, pastor de pregação e visão da igreja Austin Stone Community Church 
e coautor de The real win

Sou um pregador idoso e pessimista, pois estou ciente de que a verdadeira vida em 
comunidade é muito difícil de ser obtida. No entanto, esse presente de Thune e 
Walker — um material maravilhoso e prático para ser usado em grupos pequenos — 
dá esperança a este velho pregador. Ele deve ser lido e estudado por todos os líderes 
de igrejas locais. Use esse recurso para grupos pequenos e então, da mesma forma que 
eu, você “se levantará e os chamará bem-aventurados”.

Steve Brown, professor de Bíblia do programa de rádio Key Life e autor de 
Three free sins

Todos desejam fazer parte de uma comunidade. E pastores desejam liderar igre-
jas com um profundo e autêntico senso de comunidade. Nesse guia, Robert Thune 
e Will Walker oferecem uma ferramenta clara e acessível a plantadores de igrejas, 
pastores, líderes de grupos pequenos e a todos os cristãos para que possam lidar 
com os desafios que causam confusão na vida em comunidade e para que possam 
experimentar um crescimento conjunto como corpo de Cristo.

Daniel Montgomery, pastor líder da igreja Sojourn Comunity Church, em 
Louisville, Kentucky
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Um material extremamente útil para fomentar em sua igreja uma experiência de 
comunidade centrada no evangelho. Esteja você plantando uma nova igreja ou 
visando a fortalecer uma comunidade existente, encontrará nele um recurso de ines-
timável valor. A vida cristã não deve ser vivida no isolamento. Esse livro o ajudará 
a desenvolver um conceito sadio e bíblico a respeito da vida cristã em comunidade.

Ben Peays, diretor executivo da Th e Gospel Coalition

Comunidade centrada no evangelho é uma introdução incrível e um guia prático para 
nos ajudar a vivenciar as implicações radicais da graça e do amor de Deus. O evan-
gelho é para o indivíduo em particular, mas defi nitivamente não é solitário. Por que 
necessitamos uns dos outros? Como a graça remodela e dá novo foco aos nossos 
relacionamentos? Qual é a diferença entre uma igreja ensimesmada (quase um clube) 
e a comunidade de crentes que estão aprendendo a viver e a amar de modo missional? 
É disso tudo que trata essa pequena joia!

Scotty Smith, pastor fundador da igreja Christ Comunity Church, professor 
residente da igreja West End Comunity Church e autor de Everyday prayers

O primeiro estudo para grupos de Th une e Walker, A vida centrada no evangelho 
(Vida Nova), exerceu um impacto profundo e transformador na nossa igreja. Nossos 
grupos pequenos usaram o material e todos responderam com grande entusiasmo. 
Com a publicação de Comunidade centrada no evangelho, parece que os autores alcan-
çaram mais um sucesso. Tenho certeza de que esse pequeno livro nos conduzirá de 
forma mais profunda ao signifi cado de viver a comunidade moldada pelo evangelho 
da graça. Toda igreja que deseja experimentar o desenvolvimento sadio, centrado em 
Cristo e moldado pelo evangelho deve considerar esse excelente recurso.

Sam Storms, pastor líder da igreja Bridgeway Church, Oklahoma, e autor de 
Escolhidos e Dons espirituais (Vida Nova)

Th une e Walker diagnosticam com habilidade nossas tendências à ocultação e ao 
isolamento e então mostram como a prática do evangelho nos possibilita viver em 
comunidade de forma rica e verdadeira. O isolamento é letal e a frágil esperança 
que nutríamos de experimentar algo mais encontra cumprimento na comunidade 
centrada no evangelho.

Glenn Lucke, presidente do Docent Research Group e coautor de Common grounds

Precisamos desesperadamente aplicar o evangelho à nossa vida em conjunto, a fi m 
de que possamos vivenciar o chamado para sermos “a luz do mundo” e uma “cidade 
situada sobre um monte”. Th une e Walker nos dão um mapa do caminho que é rico 
em indicações, claro e fácil de seguir, para assim colocarmos em prática a humildade, 
a bondade e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos relacionamentos na igreja e em 
nossa comunidade.

Angelo Juliani, plantador da igreja Bridge Comunity Church (PCA), 
Filadélfi a, Pensilvânia
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INTRODUÇÃO

SOBRE A WORLD HARVEST MISSION
A World Harvest Mission [Missão Colheita Mundial] nunca teve a intenção 
de escrever e publicar um programa de estudos. Somos uma agência missionária 
que sempre acreditou que o poder e a motivação para a missão é o evangelho 
da graça em ação na vida do crente. No entanto, ao longo do caminho, também 
descobrimos que desenvolver um ministério intercultural que se organiza por 
meio da liderança em equipe é muito mais difícil do que pensávamos. Com o 
passar do tempo, começamos a escrever materiais para manter o evangelho à 
frente e no centro de nossa vida e de nossos relacionamentos. Em pouco tempo, 
pastores e líderes ministeriais começaram a requisitar materiais centrados no 
evangelho para uso nas igrejas e nos ministérios.

Ao longo dos anos, tem sido um privilégio para nós desenvolver parcerias 
com amigos que compartilham de nossa paixão pela maneira que o evangelho 
transforma crentes e não crentes igualmente. Este estudo é o resultado de uma 
dessas parcerias. Bob Thune e Will Walker escreveram Comunidade centrada 
no evangelho para ajudar a igreja deles a crescer no evangelho. Estamos publi-
cando o livro em parceria com eles, porque acreditamos que possa fazer o 
mesmo por você.

A World Harvest, como agência interdenominacional e reformada, trabalhando 
no envio de missionários, com 190 deles em 15 países, está constantemente em 
busca de pessoas prontas a dar o próximo passo em um estilo de vida missionário. 
Se quiser saber mais sobre nossos ministérios de ensino, cura e capacitação ao 
redor do mundo e sobre qual deles seria mais adequado para você, por favor 
visite nossa página em: www.whm.org/go. Se quiser saber mais sobre nossos 
programas de mentoria no evangelho e sobre o treinamento para discipulado 
que oferecemos aqui nos Estados Unidos, você pode encontrar essas informa-
ções em: www.whm.org/grow.
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DA PARTE DOS AUTORES
Há mais de uma década estamos envolvidos com a formação e a lide-
rança de comunidades missionais. O início ocorreu em um ministério 
universitário, quando ajudamos jovens de nossa fraternidade a se tor-
narem discípulos de Jesus. Em seguida, aplicamos nossa experiência ao 
âmbito da plantação de igrejas, esforçando-nos para edificar igrejas cen-
tradas no evangelho que formariam pessoas no evangelho e as enviariam 
em missão para a glória de Deus.

Algo que aprendemos em nossos anos de ministério é que o evangelho 
deve constituir o cerne da comunidade cristã. Sem o evangelho, os gru-
pos de comunidade sempre adoecerão. Alguns se tornarão introspectivos 
e egocêntricos, outros se tornarão extremamente ocupados e ativistas. 
Em ambos os casos, eles perderão sua capacidade de demonstrar a glória 
e a graça de Deus de um modo irresistível. Somente com o evangelho 
no centro, a comunidade pode tornar próspera a relação entre o disci-
pulado do evangelho, a comunhão enriquecedora e a missão habilitada 
pelo Espírito.

Uma coisa é perceber a necessidade da comunidade centrada no evange-
lho. Outra é saber cultivá-la. Como criar em uma igreja, em um pequeno 
grupo ou mesmo em uma família, uma cultura vibrante baseada no 
evangelho? Esperamos que este estudo ajude nesse ponto.

Comunidade centrada no evangelho é a sequência de outro material pro-
duzido por nós alguns anos atrás, intitulado A vida centrada no evangelho. 
Esse estudo se concentrava na dinâmica da renovação pessoal. O atual 
procura aplicar a mesma dinâmica de renovação a uma comunidade 
maior. Mediante a combinação de estudo bíblico, reflexão, debate e 
aplicação, queremos ajudar sua comunidade a experimentar o poder 
transformador do evangelho. 

Comunidade centrada no evangelho.indd   12 19/12/2016   16:56:28



     INtrODUÇÃO       13

SOBRE ESTE ESTUDO
A expressão “centrado no evangelho” tornou-se popular nos últimos anos. Apesar 
de sermos gratos por esse interesse renovado no evangelho, encontramos dois 
problemas com a popularidade do termo:

1. Muitas pessoas o usam de uma maneira bastante superficial. Pelo fato de 
todos os cristãos fiéis amarem o evangelho, a expressão “centrado no evangelho” 
se torna algo a que as pessoas assentem com a cabeça, ainda que não a com-
preendam plenamente.

2. Várias pessoas usam esse termo como uma “aspiração”. Elas desejam se 
centrar no evangelho, mas não sabem como chegar lá de verdade.

Comunidade centrada no evangelho foi escrito para ajudar a remediar esses dois 
problemas. Pela graça de Deus, confiamos que este estudo (1) aprofundará sua 
compreensão do evangelho e (2) ajudará você a avançar da aspiração de uma 
comunidade centrada no evangelho para a efetiva constituição de uma comuni-
dade centrada no evangelho.

Pode parecer óbvio, mas Comunidade centrada no evangelho é feito para ser estu-
dado em comunidade. Não se trata de um estudo bíblico pessoal a ser implemen-
tado segundo seu critério. Seu conteúdo relativo à comunidade deve ser aprendido, 
processado e debatido em grupo. Ele é adequado para contextos de plantação de 
igrejas missionais, igrejas já estabelecidas e ministérios pareclesiásticos ou uni-
versitários. Caso seu grupo já mantenha razoavelmente uma cultura centrada no 
evangelho, este estudo a aprofundará. E caso seu grupo careça desesperadamente 
de uma reforma e uma renovação pelo evangelho, o estudo fornecerá um grande 
ponto de partida. É um material de fundamentação que funcionará em quase 
todos os contextos.

COMO ESTE ESTUDO É ORGANIZADO
Comunidade centrada no evangelho contém nove lições agrupadas em duas seções 
maiores. O “Guia do líder” contém toda a informação necessária para facilitar o 
estudo do grupo.

Primeira parte: O fundamento da comunidade centrada no evangelho
LIÇÃO 1: CRIADOS PARA A VIDA EM COMUNIDADE
Essa lição explora o tema da comunidade ao longo do enredo bíblico da Criação- 
-Queda-Redenção-Consumação. De que maneira o fato de termos sido criados à 
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14       COMUNIDADE CENtrADA NO EvANgELhO

imagem de Deus nos fornece o fundamento para uma comunidade significativa? 
Como a Queda destrói a comunidade? De que forma a redenção em Jesus renova 
nossa capacidade de viver em comunidade? E de que modo a comunidade oferece 
o contexto para nossa transformação contínua? Essa lição estabelece a base para 
a compreensão bíblica do evangelho e da comunidade.

LIÇÃO 2: COMO A COMUNIDADE NOS MOLDA NO EVANGELHO
Essa lição se concentra na forma que a comunidade expõe nosso pecado e nossa 
incredulidade, conduzindo-nos a uma dependência mais profunda do que Jesus 
realizou por nós em sua morte e ressurreição. Quando começamos a enxergar a 
comunidade como um meio de formação espiritual, percebemos todas as lutas 
ou problemas nos relacionamentos como “oportunidades do evangelho”: uma 
chance de crer nas promessas do evangelho de modo mais profundo e depender do 
Espírito Santo para mudar nosso coração e nossa vida da forma que Deus deseja.

LIÇÃO 3: COMO O EVANGELHO MOLDA A VIDA EM COMUNIDADE
Nessa lição, queremos explorar como o evangelho nos concede poder e torna 
possível uma comunidade mais profunda. Por “comunidade profunda” queremos 
dizer a comunidade na qual os relacionamentos são cada vez mais moldados pelas 
coisas boas que procedem da confiança em Jesus e nas promessas do evangelho, 
tais como: uma confiança crescente, franqueza, humildade, serviço, disposição 
para aprender e prestação de contas. Tais características refletem o caráter de 
Deus e suas intenções para com os relacionamentos humanos. (Os conceitos 
trabalhados aqui ainda são os mesmos da lição anterior, mas agora os aborda-
mos de um ângulo diferente. Como consequência desse estudo, seu grupo deve 
começar a confrontar algumas de suas barreiras para uma comunidade mais 
profunda e vivificante.

LIÇÃO 4: A FÉ QUE ATUA PELO AMOR
Essa lição é um “ponto crítico” do estudo. Ela apresenta o conceito da “fé que atua 
pelo amor” (Gl 5.6). Nós nunca amaremos uns aos outros como Deus deseja que 
façamos, a menos que entendamos como a fé na obra de Cristo provê o funda-
mento e a motivação desse amor. A lição estabelece o princípio fundamental ao 
qual voltaremos nas lições 5 a 9.

Segunda parte: O fruto da comunidade centrada no evangelho
LIÇÃO 5: UMA COMUNIDADE ALEGRE
Nessa lição, começamos a olhar para algumas características da comunidade 
centrada no evangelho. A primeira — e talvez a mais importante — é a alegria. 
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A falta de alegria na comunidade cristã é um indício claro de que algo está errado 
no nosso entendimento do evangelho. Essa lição nos ajudará a entender por que 
a relação entre justificação e santificação é crucial para experimentarmos alegria 
em Cristo.

LIÇÃO 6: UMA COMUNIDADE HUMILDE
Outra característica da comunidade centrada no evangelho é a humildade. Para 
crescermos em humildade, precisamos identificar as formas pelas quais o orgulho 
se manifesta em nossa vida. Então, devemos mortificá-lo, ao contemplar Jesus 
como nosso exemplo, e experimentarmos sua graça pessoalmente. O propósito da 
lição é nos ajudar a entender a humildade bíblica, a nos tornarmos pessoas mais 
humildes e a darmos forma a uma comunidade mais humilde que anseia por servir.

LIÇÃO 7: UMA COMUNIDADE HONESTA
Em uma comunidade verdadeira, autêntica, somos conhecidos “pelo que real-
mente somos”. No entanto, a maioria de nós teme que os outros não nos aceitem 
ou não gostem de nós caso nos conheçam de verdade. Assim, em vez de deixar 
que nosso verdadeiro eu seja conhecido, escondemo-nos atrás de uma persona-
lidade falsa. O apóstolo João nos exorta a fugir dessas trevas, dessa negação da 
verdade, e a, em vez disso, “andar na luz”. Essa lição lida com a forma pela qual as 
boas notícias do evangelho nos libertam da escravidão da aprovação ou desapro-
vação por parte das pessoas. Quando estamos confiantes em nossa identidade em 
Cristo, encontramo-nos livres para sermos conhecidos como somos de verdade e 
para amar o próximo como ele realmente é.

LIÇÃO 8: UMA COMUNIDADE REPLETA DA GRAÇA
A comunidade centrada no evangelho é uma comunidade repleta de graça. O pecado, 
no entanto, distorceu nosso entendimento e maculou nossos desejos nessa área. 
Em alguns casos, contentamo-nos com um tipo superficial de “aceitação” que não 
confronta crenças ou comportamentos não bíblicos. Em outros, podemos fazer as 
pessoas ganharem nossa aceitação por meio de seu desempenho. Nossa profunda 
disfunção nessa área só é curada quando permitimos que o evangelho transforme 
nosso coração e nossa vida. Quando entendemos e cremos que Deus nos aceita e nos 
perdoa em Cristo, obtemos a compreensão correta do que significa aceitar e perdoar 
uns aos outros.

LIÇÃO 9: UMA COMUNIDADE MISSIONAL
Nessa última lição, consideramos uma característica final da comunidade cen-
trada no evangelho: a missão. A comunidade centrada no evangelho é uma comu-
nidade que alcança outras pessoas como Deus a alcançou. Todos os cristãos são 
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chamados para deixar suas rotinas confortáveis e buscar alcançar aqueles ao seu 
redor que não conhecem Jesus. O Pai enviou o Filho; o Filho enviou o Espírito; 
e o Espírito envia a igreja. Como pessoas transformadas pelo Espírito mediante o 
evangelho, somos um povo “itinerante”, sempre em movimento para alcançar outras 
pessoas como Deus se moveu em nossa direção para nos alcançar.

COMO USAR ESTE ESTUDO
Cada lição segue um formato similar que inclui estes elementos:

BATE-PAPO SOBRE A BÍBLIA
Queremos começar conversando sobre a Bíblia juntos. Como o nome sugere, essa 
seção tem o intuito de estimular o seu pensamento e preparar você e seu grupo 
para as ideias que serão apresentadas em cada lição.

ARTIGO
Os artigos são a fonte primária do conteúdo de cada lição. São ensinos claros e 
curtos dos conceitos apresentados na lição. A cada semana, separe com o grupo 
alguns minutos para lerem o artigo juntos.

DEBATE
Essa seção serve para processar os conceitos ensinados no artigo. Muitas vezes 
o debate será desenvolvido em conjunto com a próxima seção (Exercício), para 
ajudar a dar substância ao ensino e a aplicá-lo de forma concreta na vida de cada 
participante do grupo.

EXERCÍCIO
Todos os exercícios deste estudo têm o objetivo de ajudá-lo a fazer aplicações 
práticas dos conceitos ensinados ou de auxiliá-lo a entender o conteúdo em um 
nível mais profundo do coração. É importante separar tempo suficiente para que o 
grupo, de forma adequada, desenvolva e discuta os exercícios conforme orientado.

ENCERRAMENTO
O desfecho dá ao líder a oportunidade de responder a perguntas de última hora, 
reforçar ideias e, o que é mais importante, passar alguns minutos em oração 
com o grupo.
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O QUE ESPERAR
ESPERE SER DESAFIADO... 
A maioria de nós reduziu o evangelho a algo muito menor do que ele de fato é. 
Ao desenvolver cada lição, tenha a expectativa de que o que você pensa a respeito 
do evangelho será desafiado e expandido.

ESPERE QUE O ESPÍRITO SANTO...
seja o responsável final pelo crescimento do grupo e pela mudança na vida de 
cada pessoa — o que inclui a sua. Descanse no Espírito e confie nele.

ESPERE QUE A PROGRAMAÇÃO DO GRUPO INCLUA...
um debate aberto e participativo em torno do artigo, das perguntas e dos exercí-
cios. Também espere momentos de oração a cada encontro.

ESPERE PROBLEMAS...
e não se surpreenda por descobrir que seu grupo é uma mescla de entusiasmo, 
esperança e honestidade, de um lado, com indiferença, ansiedade, ceticismo, 
culpa e máscaras, de outro. Todos realmente precisamos de Jesus dia após dia. 
Então, espere que o grupo seja composto de pessoas que lutam com o pecado e 
têm problemas — pessoas como você!

ESPERE UM LÍDER DE GRUPO...
que deseje servi-lo, mas que também precisa de Jesus tanto quanto você. 
Nenhum líder de grupo deve ser posto em um pedestal; então, espere que o 
líder de seu grupo tenha a liberdade de falar abertamente sobre suas próprias 
fraquezas, lutas e pecados.
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