
 

 

Como a igreja pode ser relevante hoje? 

Em Venha o Teu Reino – Uma igreja para hoje, vários autores apontam caminhos e contam suas 

experiências no pastoreio e na missão. 

 

Venha o Teu Reino – Uma igreja para hoje foi escrito a várias mãos e aponta caminhos novos ao mesmo 

tempo em que coloca à disposição do leitor ferramentas e boas práticas para aplicação imediata nos 

diferentes contextos da igreja brasileira. 

Como organizadores dessa obra, estão o missionário Leandro Silva e os pastores Marcos Mendes, Renildo 

Diniz e Valtenci Oliveira, todos envolvidos, na teoria e na prática, com questões acerca do movimento 

missional no país.  

A partir do capítulo de abertura, do conhecido teólogo Howard Snyder, que apresenta as bases para a 

construção da obra, Venha o Teu Reino mostra as demandas do reino de Deus e a sua justiça para os dias 

de hoje.  

Cada capítulo nos desafia a nos encantar novamente com a igreja e o seu potencial de transformação do 

ser humano e seu contexto de forma integral, a partir de perspectivas como o lugar da igreja na história, o 

dilema entre quantidade e qualidade em seu crescimento, a relação do corpo de Cristo com as questões 

ambientais, entre outras.  

O livro conta também com um guia de estudos, com perguntas para reflexões pensadas a partir de cada 

capítulo. 
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Sobre os autores: 
 
Howard A. Snyder - Autor de A Comunidade do Rei, é ph.D em teologia histórica pela Universidade de 

Notre Dame e professor do Tyndale Seminary, em Toronto, Canadá. Foi missionário no Brasil na Igreja 
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Metodista Livre. 

Valdir Steuernagel - Pastor luterano e integrante da Aliança Cristã Evangélica e da Visão Mundial. 

José Marcos da Silva - Pastor da Igreja Batista em Coqueiral e Presidente do Instituto Solidare, ambos em 

Recife – PE, é Teólogo e Pós-Graduado em Fé e Política pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder 

Câmara – Brasília/Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC Rio. 

Géssica Dias Lins de Oliveira - Membro da Igreja Batista em Coqueiral, em Recife-PE, foi aluna da Escola de 

Fé e Política Pr. Martin Luther King Jr., é Assistente Social pela Universidade Federal de Pernambuco e Pós-

graduanda em Fé e Política pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara – Brasília/Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC Rio. 

Bebeto Araújo - Diretor nacional da Missão Aliança Noruega, organização missionária diaconal que atua em 

nove países e tem sua sede em Oslo, estudou Missiologia no Centro Evangélico de Missões, é graduado em 

Engenharia Florestal e pós-graduado em Conservação de Solos. 
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O que disseram: 

 

Venha o Teu Reino é uma contribuição valiosa para a eclesiologia evangélica na América Latina. Abre com 

um texto inspirador de Howard Snyder, cuja prática missionária o levou a contribuir criativamente para a 

reflexão teológica no movimento de Lausanne. E culmina com uma meditação do teólogo Valdir 

Steuernagel, pastor e pensador brasileiro, cujo trabalho une erudição e paixão por Cristo. 

– Samuel Escobar 

-- 

 
Frases: 
 
A igreja tem uma tarefa especial, que está relacionada à sua capacidade de influenciar com os valores do 
reino de Deus o país ou a região em que está presente. 
*** 
O desafio é entender o papel profético da comunidade do reino num mundo que é hostil à fé cristã.  
*** 
As comunidades fiéis do reino continuam no mundo as obras que Jesus começou. 
*** 
A sinalização do reino de Deus nas cidades exige um esforço intencional de discernimento. 
*** 
Num mundo desprovido de amor e de justiça, o povo de Deus se envolve em todas as esferas da vida 
humana e da criação, percorrendo todo o mundo com uma mensagem que sinaliza o reino que já é e está 
por vir. 


