Que é Igreja?
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I. O aspecto, sob o qual abordo o tema, é o da Igreja Evangélica de
C onfissão Luterana no Brasil dos últim os anos e decênios, o período em
que eu mesmo tive oportu n ida de de nela viver e observá-la.
Uma das recordações mais nítidas que se grava na minha
memória, no que to ca à Igreja é que logo após te r co n clu íd o o prim eiro
ano prim ário a escola foi fechada e passei um ano sem aula. A escola
funciona va no prédio da igreja, as aulas eram dadas pelo pastor e sua
esposa, os quais eram alemães; a língua usada era a alemã. (Perm itam me abrir um parênteses: dezenas de com unidades evangélicas da época
eram m antenedoras de escolas e em m uitas delas os pastores eram
professores, com o parte norm al de suas atividades. Estavam presentes
naquela época, duas coisas que hoje novam ente m encionam os entre os
alvos da igreja: a preocupa ção pelo homem to d o - escolas primárias,
escola e cursos agrícolas, hospitais m antidos e prom ovidos pelas
com unidades - e pastores com tem po parcial na com unidade). Algum
tem po depois a língua alemã foi proibida tam bém nas atividades da
igreja. Os pastores tiveram que fa la r português de uma hora para outra,
sem que o soubessem bem, sem m aterial e scrito adequado, sem que a
com unidade entendesse a pregação.
Com isso quero aponta r para uma das características dos últim os
anos na história da Igreja: as mudanças, às vezes bruscas, às vezes
profundas. No caso, foi a língua. G ostaria de citar mais algum as coisas:
Logo em seguida veio a m igração da colônia para a cidade. A
saída de um am biente, de um m undo com características de um tipo,
para um o u tro am biente, com características totalm ente diferentes.
A dicione-se a m udança de profissão, pois os que foram para a cidade
tiveram que m udar de profissão.
Dos que ficaram na co lônia m uitos tiveram que m udar de cultura
nos últim os anos. De um tip o de plantação tiveram que passar para
o u tro tipo, da p o licu ltu ra passaram para a m onocultura.
Em m atéria de econom ia a situação m elhorou para um núm ero
considerável dos m em bros da IECLB. Para m uitos outros, no entanto, a
situação se agravou. Nem uma, nem outra tendência, no entanto, a meu
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ver nos dá d ire ito a falarm os na IECLB com o uma Igreja de ricos ou
Igreja de pobres. O núm ero de pessoas com grandes posses econôm i
cas não é m uito elevado e a presença deles nos presbitérios e outras
atividades da Igreja é m enor ainda. Na m aioria dos casos os ricos são
tão auto-suficie ntes e estão tão ocupad os co n sig o m esmos que não
sobra lugar para a igreja. C ertam ente, mesmo assim eles detêm poder e
influência d esp ro p o rcio n a is e injustificáveis. Mas falar em IECLB com o
igreja de ricos não é realista. Também não é realista falar em IECLB
com o igreja de pobres. O núm ero daqueles m em bros na IECLB que
estão subnutridos, que não têm roupa para vestir, que não têm onde
morar, que não podem ir à escola, não é baixo, mas não dá razão para
se falar em igreja de pobres. É cla ro que não podem os nos co ntenta r
com as constatações acima: IECLB não é uma Igreja de ricos nem uma
Igreja de pobres, p or isso poderíam os estar mais ou menos tranqüilos.
Mas a nossa p reocu pa çã o pode e deve ser m ais ampla, ainda mais que
afirm ações do tip o acim a são m uito carregadas e pesadas.
Q uero m enciona r mais algum as m udanças de peso na IECLB dos
últim os anos. Passam os de uma situação onde havia quase exclusiva
m ente pastores alemães e alguns pouco s pastores brasileiros form ados
na A lem anha para uma situação onde mais ou menos quatro quintos
dos pastores são nascidos e form ados no Brasil e entre os colegas
provenientes de igrejas irm ãs de o u tro s países há alemães, am ericanos,
holandeses, japoneses, noruegueses.
A IECLB era uma igreja que po r p reocu p a çã o com sua própria
sobrevivência teve que estar voltada para dentro, para si mesma ou que
ao m enos não se qu estion ou e não foi q uestionada m uito q u a n d o assim
fazia, e que bastante repentinam ente se vê diante de toda uma realidade
brasileira com problem ática e dim ensões imensas.
Uma igreja com a grand e m aioria de seu peso e suas com unida
des nos estados do sul do país e E spírito S anto penetra mais e mais no
ce n tro e norte do país através de consideráveis correntes m igratórias e
subseqü ente fu nd açã o de com unidades, até o te rritó rio de Roraima, no
extrem o n orte d o Brasil.
As com unidades da IECLB estavam em meio a uma igreja
cató lica poderosa e pressiona nte que não deixava de proclam ar e
m uitas vezes viver a máxim a da única igreja verdadeira, uma igreja
adversária e às vezes inim iga, c o n tra a qual os evangélicos perderam
muitas batalhas. Q uase que de um m om ento para o u tro essa igreja não
que r ser inim iga, mas aliada num a causa e se torna m odelo em algum as
oportunidades.
Ao m esm o tem po o co rre uma tran sform ação no país todo. A
ênfase num a era de indu strializaçã o faz com que m ilhares de pessoas
acorram às cidades, atrás da prom essa de tra b a lh o mais fácil, m elhores
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salários, atendim ento m édico e educação para os filhos. As cidades
crescem , incham , a zona rural se esvazia. Uma realidade brasileira dá
lugar à outra.
D entro e fora do país investe-se enorm em ente nos meios de
com unicação. C onstroem -se estradas, rádio e televisão vão a todos os
recantos. Abrem -se linhas de ônibus. Mesmo quem há algum tempo,
vivia totalm ente isolado do resto do m undo é envolvido hoje pelos
acontecim e ntos em qualquer parte deste globo.
É preciso co n vir que to d o s estes im pactos som ados, a conteci
dos num período de tem po bastante curto, sobre o homem e as
com unidades evangélicas, são capazes de provocar perplexidade. Que
é que está acontecendo? Onde estamos? Quem somos? Registra-se a
falta de identidade de que m uitas vezes falam os nos últim os anos.
Tantas vezes o term o falta de identidade foi e é m encionado que ele por
vezes provoca irritação. Sem dúvida a falta da identidade tem também
algo de culposo: a om issão de assum irm os a identidade responsável.
Mas ao mesmo tem po o problem a tem aspectos normais. Q uando sobre
umá pessoa ou uma entidade há tantos im pactos fortes em questão de
pouco tempo, ela é afetada e precisa de tem po para saber o que está
acontece ndo e com o as coisas vão continuar.
Por m uito tem po, enqua nto a situação ao redor e dentro das
com unidades foi m udando, a p rópria Igreja não m udou na sua m aneira
de trabalhar e ser. Por m uito tem pb a quase totalidade dos serviços
prestados pela Igreja o foram nos moldes e estilo de sempre, cultos e
o fício s ocupando isoladam ente o ce ntro das atenções. Sabemos que um
dos argum entos era que numa época em que tu d o muda a gente queria
que ao m enos a igreja perm anecesse estável. O utro argum ento apresen
tado era que a Palavra de Deus é sem pre a mesma; os tem pos podem
m udar, ela não m uda. A orientaçã o a pa rtir da tradição, Bíblia, teologia,
história da Igreja era fa to r de m uito peso e foi usada para que a igreja
continuasse o seu cam inho com um sentim ento de segurança bastante
grande, ao m enos por um tem po considerável.
A m edida que o tem po passou, a igreja foi perdendo de
im portância, a fre qü ên cia aos cu lto s dim inuiu, também a freqüência à
Santa Ceia, a consciência evangélica foi dim inuin do entre os m em bros
das com unidades, a vivência evangélica decaindo, a insatisfação com a
igreja crescendo. Algo estava mal, mas o quê?
Aos pou cos descobriu-se, ou redescobriu-se, que a situação, o
contexto, também é im portante para uma igreja. Cada situação diferente
requer uma m aneira diferente de ser igreja.
Este é o ponto em que, em larga escala, a IECLB se encontra,
igreja entre a trad içã o e uma nova situação. A tradição contém valores
im portantes e que podem ser valiosos para uma igreja no futuro. Mas
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também contém coisas que barram , que são peso m orto e que impedem
o desenvolvim ento de uma nova igreja. Uma nova igreja abre novas
possibilidades, nova liberdade, mas tam bém traz co nsigo muitas in có 
gnitas, perigos e insegurança.
Para nós a passagem para uma nova etapa da IECLB está
trazendo co n flito s d olo ro so s nos últim os anos e ainda vai trazer em anos
futuros. Não é fácil achar cam inhos num a situação tão com plexa.
Na situação com plexa em que se encontra, a Igreja ficou
insegura. Fazer o quê? S eguir po r onde? As perguntas, as dúvidas, a
dem ora e dificu lda d e de se acharem novos cam inhos e se verem
resultados c o n cre to s gera um estado em ocional m uito tenso. Talvez
uma das m aiores dificuldades, de m om ento, na Igreja seja o estado
em ocional. Há m uita agressão. M uita into lerân cia e im paciência. Até
certo ponto isso é natural, p o rque há razões para isso, o homem se
torn a agressivo, intolerante, im paciente num a situação em que não sabe
com o prosseguir cam inho. Há dessas situações na Igreja. Há tre ch o s de
cam inho pelo deserto. Há situações em que a falta de olhos nítidos, a
falta de força ou a negação do S enhor da Igreja trazem situações de
sofrim ento.
Como podem os progredir? Com o podem os continuar?
Sob essa perspectiva q ue ro relacionar aqui algum as coisas que
vejo aco ntece n d o na IECLB do m om ento. Não quero que o que segue
seja colo ca d o sob a perspectiva: nem tud o está mal na IECLB, tam bém
existem algum as coisas boas. Gostaria que a perspectiva fosse esta:
e ncontram o-nos num a encruzilhada, estam os confusos, onde é que o
cam inho continua?
II. Neste sentido quero cita r alguns exem plos de tentativas de
ser Igreja numa nova situação e que estão o co rre n d o atualm ente na
IECLB.
Com ecem os pelo “ n o rte ” do IECLB:
1)
No D istrito Eclesiástico Norte do Espírito Santo há três iniciativas
que são tentativas de superar a co m unidade de atendim ento, em
direção a uma co m unida de p articipató ria. Uma acontece na paróquia de
Baixo G uandu que organizou setores de mais ou m enos 20 famílias, uma
espécie de com unidades de vizinhança. O pastor visita setor por setor e
aborda nessa com unidade de vizinhos um assunto do dia-a-dia daquelas
pessoas, sem pre à luz de textos bíblicos, questões de saúde, higiene e
outros. As reuniões são interm eadas de canções e orações. O alvo é
que m em bros da com unidade assumam p articipaçã o crescente nas
reuniões.
Em Vila Valério, no m esm o distrito, há alguns anos com eçou uma
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iniciativa em refletir sobre o din heiro na vida do cristão, dinheiro a ser
gasto no tra b lh o da Igreja, com o co ntribu içã o para a IECLB e a própria
com unidade. Q uando ouvi pela últim a vez sobre a experiência tinha
havido progressos consideráveis na direção de m em bros das com unida
des não precisarem mais que a direto ria fixasse para eles a contribuição,
mas eles p róprios adquirirem liberdade de d isp o r de quantias bem mais
substanciosas para favorece r a o utros em condiçõe s financeiras mais
difíceis.
Por fim o terceiro exem plo daquele d istrito é que uma vez por
ano todos os pastores vão para uma paróquia do d istrito durante uma
sem ana inteira. Elaboram um program a em co n ju n to para aquela
paróquia e d urante uma parte do dia se espalham e realizam trabalhos
previam ente planejados, geralm ente levando em consideração os dons
de cada um. N outra parte do dia o grup o estuda em conjunto e dialoga,
durante as refeições e horas interm ediárias convivem e confraternizam .

2)
No meio das m ontanhas do Distrito Eclesiástico Sul do Espírito
Santo estão as paróquias São João do Garrafão, Jatibocas e Santa Maria
do Jetibá. A participação nos cultos naquelas com unidades é m uito
elevada. Mas o dia-a-dia dos m oradores é árduo e penoso. As estradas
são ruins, m uitas vezes intransitáveis nos períodos de chuva, as escolas
perm anecem fechadas du ra n te meses por falta de professores, o
serviço de saúde só pode ser o btid o m ediante grandes sacrifícios. O
com ércio da região está em mãos de algum as pessoas que exploram a
situação. Antes das eleições se fazem prom essas que depois não são
cum pridas. O povo se acostum ou à situação e assiste a tu do com
grande passividade.
Os pastores daquelas paróquias chegaram à conclusão de que
não poderiam se satisfazer com os cultos bem freqüentados, ainda mais
que destes cultos parecia não resultar força para o dia-a-dia das
pessoas. Resolveram unir suas forças. Uma vez para serem mais fortes
quando surgissem os reveses que sabiam que viriam, outra vez para em
co n ju n to refletirem , analisarem os cam inhos e corrigirem as falhas.
Com binaram que cada pastor co n tin ua ria na sua paróquia o trabalho
tradicio na l para não tirar das com unidades coisas que lhes eram
conhecid as e caras. Ao lado disso, iniciaram trabalhos e reflexões em
grupos. Fizeram m utirões na co n struçã o de estradas e plantação de
café. A contece reflexão regular sobre a vida do dia-a-dia frente ao
evangelho em diversos grupos nas três paróquias. Requerim entos a
órgãos públicos são debatidos e resolvidos em conjunto. Os pastores
procuram se e n co n tra r regularm ente, analisar as coisas em conjunto,
apesar das consideráveis barreiras, cada um m ora de 20 a 30 km do
outro, com m ontanhas e vales, estradas ruins, além do trabalho
tradiciona l, cujos cultos e o fícios exigem m uita energia. Ademais, os
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pastores são personalidades bastante diferentes, o que provoca tensões
no p róprio grupo. Mas eles sabem disso, o aceitam e a consciência da
tarefa a cum prir os ajuda a sup erar as barreiras. Na busca por novos
cam inhos na IECLB este tra ba lh o m erece ser observado, apoiado,
analisado. É uma das tentativas m uito sérias de evoluir de uma
com unida de de atendim e nto para uma com unidade de vida no dia-a-dia
à base do evangelho de Jesus Cristo.

3) O Distrito Eclesiástico Uruguai na RE III passou pela experiên
cia do PIAI (Plano Integrado de A ção Inter-paroqu ial) há alguns anos e
os pastores do d is trito elaboraram naquela época o m aterial para ensino
co n firm a tó rio Estrada da Vida que ainda hoje é usado em m uitos grupos
de ensino c on firm a tó rio da IECLB. Há alguns anos o Estrada da Vida foi
um grande p rogresso em com paração com o Livro de D outrina em uso
nas com unidades. Hoje os pastores do D istrito Uruguai são outros, ao
m enos a m aioria, mas parece que uma boa tradição ficou: o distrito
co n tin u a elaborando m aterial para suas com unidades. Elabora novo
material para o ensino co n firm a tó rio e elabora cadernos para cu ltos de
leitura para os leigos. O m aterial contém considerações exegéticas
sobre o texto da prédica, uma liturgia em linguagem bem sim ples e
adequada à situação das pessoas no d istrito e uma prédica que tenta
co lo c a r o te x to na situação e m entalidade do povo da região ou parte da
situação da região, ap onta ndo para o texto.
4) No Distrito Eclesiástico Oeste do Paraná várias com unidades da
IECLB estão localizadas na área que nos próxim os anos será coberta
pelas águas da barragem de Itaipu. Ao tod o 8.000 fam ílias perderão suas
terras na região, num total de 35.000 a 40.000 pessoas. Entre essas se
encontram umas 400 fam ílias evangélicas. O D epartam ento de M igração
da IECLB através do pastor responsável, com o pastor que desde o ano
passado está liberado pela IECLB para a Pastoral da Terra, fez uma
sondagem ju n to a m em bros das com unidades naquela área, p e rg u n ta n 
do para onde gostariam de ir, e quase a to talida de dos m oradores
m anifestou desejo de fic a r no O este do Paraná. A partir disso, a igreja
cató lica e a IECLB decidiram apoiar o M ovim ento Pastoral da Terra e
este vai pleitear ju n to ao INCRA, que ele desaproprie no Oeste do
Paraná, áreas que não estão sendo usadas produtivam ente. O plano é
que essas terras sejam destinadas para os agricultores que serão
desalojados por Itaipu. Os a g ricu ltore s dizem: “ não querem os dinheiro,
querem os te rra ” . Com dinheiro talvez não conseguiriam terra tão boa
com o no Oeste do Paraná, ou conseguiriam em lugares onde não há
estradas e o utra infra-e strutu ra . O D istrito Oeste do Paraná vai se
envolver no projeto, num a tentativa de ser igreja para o homem todo, de
ser igreja ali onde no m om ento as necessidades são maiores.
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5) Em fevereiro participei em Linha Brasil de uma reunião
denom inada Encontrão 78. O E ncontrão já se to rn o u tradicionl nos
últim os anos. Ele é um enco ntro de um grupo de pastores e m em bros de
com unidades da IECLB que se reúnem nos dias de carnaval para um
retiro, reflexão, estudo, convívio. No E ncontrão deste ano havia umas
350 pessoas, inclusive 30 pastores. É um g ru p o que trabalha e ora para
superar a com unidade de atendim ento na IECLB em direção a uma
com unida de que a partir do evangelho esteja disposta a viver a sua fé no
dia-a-dia de sua vida. Uma das grandes d ificuldades na preparação da
reunião de Linha Brasil foi a lim itação do núm ero de pessoas. Com
facilidad e teriam vindo algum as centenas de pessoas a mais caso
tivesse havido espaço. Num am biente anim ado e descontraído trabalha
ram, conviveram ali durante três dias pessoas de todas as idades,
profissões e grup o s sociais. Os pastores que tem participação especial
nesse m ovim ento reúnem -se regularm ente para uma reflexão constante
sobre o lugar onde se encontram . C onheço o m ovim ento há anos e
con sta to sem pre de novo a p reocupação de progredir, de cam inhar, de
não fic a r parado.
6) Lem bro-m e de alguns dos últim os estágios e quero me referir
especialm ente ao estágio de nosso estudante de teologia em Osasco,
São Paulo. Está ali num ba irro operário de Osasco. O terreno é
acidentado, as ruas de terra batida, tortuosas, algum as casas simples,
outros casebres, alguns barracos nas encostas dos morros. Moram ali
fam ílias com m uitos filhos; vêm do interior de São Paulo, do interior de
Minas, da Bahia, do Nordeste. Trabalham em O sasco ou São Paulo,
alguns saem de m anhã às 5 e voltam à noite às 9 horas. No meio desse
bairro um padre conseguiu c o n s tru ir em regim e de m utirão duas
pequenas co n struçõ es de um m isto de tijolos furados e blocos de
cim ento. Num prédio, uma peça é a cozinha, sala de refeições, quarto de
d orm ir e qua rto de estudo do padre; suas dim ensões são de 3 x 3,5
metros, mais ou menos. O utra peça, um pouco maior, é sala de estar,
sala de reuniões e capela. Numa o utra co n stru çã o há duas peças, uma
onde m oram o estagiário e um o utro jovem . O estagiário trabalha de dia
num a fá brica e de noite e nos fin s de sem ana se reúne num grupo de
estudos de algum as pessoas, p a rticipa n d o de um ou o u tro program a da
paróquia. É um tra ba lho quantitativam ente bem m odesto, d ifícil de
com preender nas dim ensões da IECLB onde é raro e n co n tra r uma
paróquia com m enos de 1000 pessoas, e nós nos habituam os a pensar
nesses term os. Q ualitativam ente, porém, o trablaho é de um valor
imenso. Trata-se de uma ten ta tiva de en carnação de am or de Deus
naquele m undo, é esvaziam ento, é kénosis do tip o que não acontece
com m uita freqüência. Nesse sentido, essa experiência é m uito im por
tante para a IECLB.
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7) Há três anos mais ou m enos a Região Eclesiástica IV instalou
um setor de tra b a lh o cham ado Departamento de Promoção Comunitária,
sob a orientaçã o de um pastor. Visa-se prom over com unidade e fa cilita r
que esta, p or sua vez, prom ova com unhão. O pastor está no D eparta
m ento com tem po integral para essa finalidade. No prim eiro ano fez a
m aioria das reuniões em Gram ado, no Lar da Juventude, com pastores,
presbíteros, líderes de com unidade, casais evangélicos. No segund o e
te rce iro anos tra nsfe riu parte das reuniões para os distritos, e os
próprios d istrito s participaram da responsabilidade pela program ação e
e xecução das tarefas. A gora, no qu a rto ano, ele desafiou alguns leigos a
planejarem e executarem eles m esm os sem inários distritais para leigos
e, até agora, ao m enos em um d istrito o desafio foi aceito e um sem inário
de presbíteros foi realizado com real proveito.

8) A Comunidade Evangélica de Novo Hamburgo intro d u ziu há
algum tem po um program a cham ado de “ E ncontro de Vizinhos Evangé
lic o s ” . No ano passado antes do Natal e este ano antes da Páscoa
program ou um e n c o n tro de m em bros da com unidade em casas, em
grupo s de mais ou m enos 15 fam ílias. Todos os m em bros da com unida
de foram convidad os para essas reuniões. Os tem as abordados foram o
significa d o de Natal e Páscoa para a nossa situação. Nas duas vezes
aconteceram reuniões em 180 casas da com unidade, quase todas elas
lideradas po r m em bros não pastores, as 180 reuniões num espaço de
mais ou m enos uma semana.
9) M inha im pressão é que estudantes desta Faculdade quando vão
ao estágio ou ao tra ba lh o de férias têm, de m aneira crescente, olhos e
ouvidos abertos para as pessoas. A cho que isso oco rre também aqui
d e n tro da p ró p ria casa. Mas q ua nd o saem, parece que o percebo com
m aior nitidez. Não os program as, tarefas, atividades em prim eiro plano,
mas as pessoas e a situação em que se e n contram e a p reocupa ção de
levar isso em co n ta na program ação das atividades.
10) Nos últim os anos aum entou rapidam ente o núm ero daquelas

comunidades ond e p or ocasião de cada batism o acontece uma reflexão
com pais, padrinh o s e às vezes com a p rópria com unidade. Aum entam
os e sforços e procu ra -se tachar form as adequadas para to rn a r o ensino
co n firm a tó rio mais significativo. C ursos e palestras para noivos fazem
parte o b riga tó ria de bênçãos m atrim oniais. Em mais e mais com unida
des só se inscrevem m em bros novos, tam bém provenientes de outras
com unida des da IECLB, após um diálogo, após inform ações sobre a
com unida de e as im plicações conseqüentes. Há uma preocupação,
crescen te pelo tra b a lh o em grupos. São trabalho s que m om entanea
m ente não têm im pacto m uito grande, mas que vão na direção de uma
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com unidade particip ativa e q u e por isso podem ser sem entes q ue trarão
seus fru to s no futuro.
11)
O program a de mordomia desenvolvido há alguns anos pela
Igreja e infelizm ente deixado de lado a nível de Igreja algum tem po
depois, mesmo assim trou xe fru to s em algum as com unidades. Houve-os
na direção de uma m aior disposiçã o no uso possível e responsável de
tem po e talentos por parte de m em bros de com unidades. Mas quero
d estacar aqui especialm ente um desenvolvim ento no uso responsável
de bens e finanças. A partir do program a de m ordom ia, algum as
com unidades ganharam e ainda têm m aior liberdade na adm inistração
de suas finanças. Num m om ento onde se externam queixas de que
m em bros de poucos recursos têm que pagar altas co n tribuiçõ es à
igreja, há com unidades - não são muitas, mas elas existem e m ostram
que a praxe é possível, em que cada m em bro fixa o m ontante de sua
con trib uiçã o de aco rd o com suas possibilidades e disposição.

I I I - Haveria o u tro s exem plos mais. Talvez até mais valiosos e
autêntico s do que alguns dos citados. Não é m inha intenção - e isso não
seria possível -, cita r e avaliar todas as iniciativas sérias de fazer da
IECLB um instrum ento a serviço do am or de Jesus C risto encarnado em
nosso m undo e época. Q uero dizer que vejo coisas acontece ndo em
meio à nossa crise, insegurança, im paciência, intolerância, em meio
tam bém à nossa om issão, acom odaçã o e desobediência ao evangelho
de Jesus Cristo. Em meio ao im passe em que nos encontram os, em meio
à insegurança, medo, raiva, em meio a tu d o isso, há iniciativas e
esfo rço s de p artir da encruzilhada e buscar cam inhos adequados, é
verdade que são iniciativas isoladas, o todo da Igreja não está se
m ovendo, nem é a m aior parte, ao m enos num ericam ente falando. Por
o u tro lado, sabem os que as transform ações m uitas vezes com eçam
pequenas e levam tempo.
No entanto, é m inha opinião, já há mais tem po, que as iniciativas
novas devem m erecer m aior atenção de parte da Igreja, da direção, dos
pastores, das com unidades. D ecidir-se por uma arrancada nova é
penoso, vencer as barreiras na própria com unidade custa outro tanto de
energias, ainda en fren tar indiferen ça ou de sconfia nça ou hostilidade e
oposição de fora pode ir além das forças de um pastor, de um grupo de
pastores de um gru po de pastores e leigos^/Je um grupo de leigos.
É im portante term os co n sciê ncia de que para nós pastores não é
fácil nos decidirm os p o r um pastorado onde a nossa figura deixe de
estar no ce n tro dos acontecim e ntos, com o atualm ente ainda acontece
largam ente. Nossa estrutu ra na situação atual fo m e n ta mais que outras
estruturas a sensação de h on ra e poder. O p astor é indispensável, tem
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mais oportun id ad e de falar que ouvir, há poucas possibilidades de ser
contestado. Estas coisas provavelm ente pesam mais do que a gente
gostaria de adm itir. Além disso, os pastores em geral têm form ação para
dar cultos, realizar o fícios e adm inistrar sacram entos. Ali se sentem
seguros. O utra c o ncep çã o de pastorado é te rra desconh ecida e por isso
provoca insegurança, m edo e resistência.
Se a isso ju n ta rm o s que em larga escala a com unidade gosta de
um pastorado ond e o pastor tem a m aior parte da responsabilidade,
onde ele tom a as decisões difíceis, um pastor que tem respostas para
perguntas dificu lto sa s e que pode ser c o nvocad o a qualquer hora para
prestar assistência religiosa, então uma m udança se to rn a mais difícil
ainda.
Está claro que o pastor não se entrega totalm ente de modo
a crític o ao papel acim a m enciona do e que também na com unidade
sem pre de novo há forças vivas com espírito de serviço e engajam ento.
Mas é im portante que tenham os co nsciên cia de que ainda praticam os
em larga escala a com unida de de atendim ento. Isso pode nos ajudar a
p ro cu ra r cam inhos adequados para sairm os dessa situação. Mas por
causa do co n dicio na m en to e m entalidade do p ró p rio pastor e p or causa
do con dicio na m en to e m entalidade da com unida de é m uito difícil
com eçar a trilh a r cam inhos novos.
Q uando, por isso, num a paróquia se tenta algo novo, muitas
vezes as paróquias vizinhas se sentem am eaçadas. É uma reação
natural. E é o que m uitas vezes tem a c o n te cid o na IECLB. Q uando
nalgum lugar surge algo novo as m aiores críticas se levantam na
vizinhança. M esmo se todos tivessem gostado de partir para uma etapa
nova, quando alguém consegu e partir, ele m uitas vezes, em bora não
sem pre, fica sozinho, seja um pastor, seja um grupo ou uma paróquia. O
que um pastor, grupo, paróquia num a situação dessas precisa é diálogo
fraterno, p articipa çã o na busca, com panhia na cam inhada. Mas em
geral isso aco nte ce pouco.
O que to rn a a situação mais difícil ainda é que quase sem pre
novas iniciativas são unilaterais, parciais e oferecem m uitas possibilida
des de crítica, são fáceis de criticar, são realm ente vulneráveis.
C ontudo, m uitas vezes iniciativas novas têm que ser unilaterais e
parciais, têm que com eçar num ponto, para então crescerem e se
tornarem mais abrangentes. Esta é uma questão vital de pedagogia.
Para isso é im p o rtan te o diálogo fraterno, a com panhia na cam inhada,
também qu ando se pensa diferente. C rítica severa e agressiva ou
distanciam ento frio podem ser fatais. Plantas pequenas não agüentam
tem pestades, nem que alguém pise em cim a delas.
O corre-m e a situação daqueles estudantes que no últim o sem es
tre saíram de nossa Faculdade para uma experiência, a seu ver mais
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desafiante e autêntica. C ontinuam os a d is c u tir suas cartas e seus
gestos, mas não nos o u ço p e rg un ta r m uito sobre com o vão agora, o que
estão fazendo. Estam os particip an d o de sua cam inhada, ao m enos em
nossas orações?
Na m inha opinião, seria m uito im portante dar-se mais atenção a
idéias novas, cam inhos e experiências novas sem pre quando surgirem
em algum lugar. Seria im portante para os que arriscam um passo
adiante; tratar-se-ia de um estím ulo, favoreceria o diálogo e seria
im portante para a p rópria Igreja, pois também ela obteria um estím ulo e
uma portunidade de aprendizagem .
Lem bro-m e que ainda em 1970 pedi uma bolsa de estudos à
Federação Luterana M undial para visitar com unidades am ericanas e
olhar mais de perto o trabalho de m ordom ia, trabalho de visitação,
traba lho de leigos. Hoje eu acharia possível, e talvez preferível, que
pastores ou leigos pedissem uma bolsa à Federação Luterana Mundial
ou a outra entidade ou ainda a própria com unidade talvez pudesse
assum ir esse en cargo -, e passassem um ou dois meses visitando
com unidades aqui no Brasil, na IECLB ou fo ra dela. Há o que m erece ser
levado a sério. P ergunto-m e até que p on to poderíam os ou deveríam os
in c lu ir esta perspectiva na nossa própria Faculdade.

