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INTRODUÇÃO

Justiça Social, Socialismo e as Escrituras
Da Revolução Francesa aos dias atuais, e de Marx a Gramsci, uma revisão histórico-teológica do socialismo 
marxista e sua influência na Igreja Brasileira sobre a questão da justiça social e a Teologia da Missão Integral. 
Uma análise teológica através da avaliação de filosofias do Séc. XIX e XX, da política, do marxismo cultural e 

suas inquietações na Igreja do Brasil no Sec. XXI.
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POR QUE ISTO ACONTECE?

 Rubem Azevedo Alves (1933-2014)

 Psicanalista, educador, teólogo e escritor brasileiro, é autor de livros religiosos, 

educacionais, existenciais e infantis.

 Estudou no Seminário Teológico de Princeton (1968)

 Prêmios: Medalha Carlos Gomes, Premio Jabuti, Premio FNLIJ

 Página oficial:  www.rubemalves.com.br

 Sobre a Teologia da Libertação, Igreja Presbiteriana e Ditadura Militar

https://www.youtube.com/watch?v=njJW1xAMW3Y

Segundo Harvey Cox, Rubem Alves era capaz de agrupar, com coerência, debaixo de um só enfoque, as opiniões

de Franz Fanon, Karl Marx, Jürgen Moltmann, Mario Savio, Karl Barth, Paul Lehmann, Esdras Costa e Paulo Freire

https://www.youtube.com/watch?v=njJW1xAMW3Y


POR QUE ISTO ACONTECE?

 Ariovaldo Ramos e a Base Marxista da Teologia da 

Missão Integral
https://www.youtube.com/watch?v=EC7onU_jSWA

https://www.youtube.com/watch?v=TacT1mBq1ms

 Ariovaldo Ramos: Igreja x Política

https://www.youtube.com/watch?v=EC7onU_jSWA
https://www.youtube.com/watch?v=TacT1mBq1ms


Com Hugo Chavez

POR QUE ISTO ACONTECE?

Com Gilberto Carvalho



POR QUE ISTO ACONTECE?

Por que a Missão Integral assusta tanto a 

igreja evangélica brasileira?

Fórum: A Missão da Igreja é Integral com Ariovaldo Ramos, 

Valdir Steuernagel e Ed René Kivitz.

Publicado em 8 de dez/2014 (12m30)

https://www.youtube.com/watch?v=4jpXOSNvSsg

https://www.youtube.com/watch?v=4jpXOSNvSsg


POR QUE ISTO ACONTECE?



POR QUE ISTO ACONTECE?

 Edir Macedo: “Pró-aborto!”

• O bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, desde 1997, defende publicamente a 

legalização do aborto. Macedo aparece em vídeos que circulam na internet defendendo o tema.

• "Eu adoro falar sobre aborto e planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para 

ajudar as pessoas", diz Macedo em uma palestra, que aconteceu no dia 25 de maio do ano passado, 

organizada pela Associação Cristã de Mulheres, entidade ligada a sua igreja.

• "O que é melhor? Um aborto ou uma criança mendigando no lixão?", completa Macedo.

https://www.youtube.com/watch?v=blElwax2HyQ

https://www.youtube.com/watch?v=blElwax2HyQ


POR QUE ISTO ACONTECE?

 Causas sociais:



POR QUE ISTO ACONTECE?

 Movimentos Políticos: Oração do delegado

https://www.youtube.com/watch?v=GegutbplpJs

 III Congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Caracas

 Participantes da "I Oficina de Projeto de Sistema de Formação de Partido Socialista" lançaram a 
"Oração do delegado", substituindo o "Pai Nosso", ensinado por Jesus Cristo. 

 Veja a transcrição:

"Chávez nosso que estás no céu, na terra, no mar e em nós, os delegados.

Santificado seja teu nome. Venha a nós teu legado para levá-lo aos povos daqui e de lá.

Dai-nos hoje tua luz para que nos guie a cada dia e não nos deixes cair na tentação do capitalismo, mas 

livrai-nos da maldade da oligarquia, do crime do contrabando. Porque nossa é a pátria, pelos séculos e 

séculos. Amém. Viva Chávez!"



Motivações para o Curso

 A mensagem do Evangelho é  mais importante que as obras?

 Justiça social é ser contra o opressor? É mensagem bíblica?

 Porque lideres cristãos abraçam causas socialistas?

 O socialismo é uma ideologia ou um “novo evangelho”?

 Era Jesus um revolucionário?

 Como ser Igreja, estar no mundo, mas não ser do mundo? 

 Qual a linguagem da transformação?



QUE MUNDO VIVEMOS?

1. Justiça social

2. Estado x Soberania x Indivíduo

3. Inclusão x Exclusão

4. Igreja para os pobres

5. Racismo

6. Aborto

7. Feminismo

8. Ideologia de Gênero

1. Crise econômica

2. Crise política

3. Direita x Esquerda

4. “Esses evangélicos...”

5. Questões migratórias

6. Secularismo

7. Relativismo

8. Humanismo

QUESTÕES REAISDISCUSSÕES



Qual é a nossa luta?
Efésios 6:10-19

10 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.

11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo;

12 porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os 
dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes.

13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido 
tudo, permanecer inabaláveis.

14 Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça.

15 Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz;

16 embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do 

maligno.

17 Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus;

18 com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda 
perseverança e súplica por todos os santos

19 e também por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, 
fazer conhecido o mistério do evangelho.

Efésios 6:10-19



AGENDA

 Aula 1 – Introdução, Revolução Francesa

 Aula 2 - Socialismo Utópico, Engels/Marx Liga dos Justos, Jovens Hegelianos e Socialismo Cientifico

 Aula 3 – Economia Política, Dialética Hegeliana, o Materialismo Histórico, Teoria da Utilidade

 Aula 4 – Fascismo/Nazismo/Comunismo, Novo Homem, Imanência e Transcendência

 Aula 5 – Crise Marxista, Gramsci e a Escola de Frankfurt

 Aula 6 – Teologia, Revolução e Libertação

 Aula 7 – Teologia da Missão na Íntegra

 Aula 8 – Justiça Social e as Escrituras



REFERENCIAS PARA CONSULTA

 Sobre o Socialismo:

 Documentário: 

• EL PARAISO TERRENAL: É um documentário britânico do History Channel de 2005 (não sei se passou no Brasil) da história do 

socialismo. Está em espanhol mas é fácil de entender:

o PARTE 1: Este documental abarca desde los inicios del socialismo en el siglo XIX, con los precedentes utópicos como Owen, pasando por los padres 

fundadores Marx y Engels, las teorías revisionistas de Bernstein y las revolucionarias de Lenin. La Revolución Rusa y el desarrollo del socialismo en EE UU 

y Canadá aparecen al final. https://www.youtube.com/watch?v=X9iHuVO8ZhE

o PARTE 2: En este capítulo se habla de la consolidación del comunismo en la URSS, su expansión por la Europa Oriental después de la II Guerra Mundial y 

su triunfo en China en 1949. La evolución de la socialdemocracia en los países de Europa Occidental, sobre todo en el Reino Unido, la extensión de las ideas

socialistas en el Tercer Mundo (Africa) en las décadas de los 60 y 70 y los kibutz israelíes también centran la atención del documental. 

https://www.youtube.com/watch?v=b-gZbYlKFBQ

o PARTE 3: En el documental se abordan la caída del comunismo en la Europa Oriental, la desaparición de la URSS, la evolución de China hacia fórmulas 

capitalistas y la consolidación en la socialdemocracia europea de las ideas neoliberales. https://www.youtube.com/watch?v=clD2zlwfXK8

 Livros: Textos encontrados no site www.marxists.org, ou encontra-se estes livros em livrarias e sebos

 O Manifesto Comunista, K. Marx e F. Engels. LP&M Editora

 Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, F. Engels. Global Editora.


