


editorial 
LIÇÓES DO TEMPO PRESENTE 

I 
'X i  do mundo, por causa dos escândalos! " 

(Mateus 18:7). 
É sempre bom insistir: muita coisa podemos 

aprender com a simples leitum dráM dos jornais. 
Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos 
de ouvir, ouça. 

Nós cristãos estamos escandalizados com 
tanto escândalo que os jornais publicam. Nesse 
negócio de fioar escandalizados nós somos bons. 
Por qualquer coisinha emda que nosso irmão faz 
ficamos arrepiados e prontamente o suspendemos 
da comunhao. Depois de longa pm'tica de escan- 
dalizados, nós cristãos estamos pasmos diante das 
notícias dos jornais. E' pena que esses generais 
todos não sejam membros de nossas igrejas pBm 
que pudéssemos exemplá-los diante & comuni- 
dade. 

É o caso do Grupo Gzpemi pare IB, do Baum- 
garten para cá, Grupo Delfin pam cima, Riocen- 
tro e Roconsult pam baixo. E o mesmo critério 
de eficiência unindo todos os casos. Os revolu- 
cionários de 64 devem estar envergonhados com 
o fracasso de um dos principais objetivos daquela 
quartelada: acabar com a conupção. 

1 Esta aí a primeira lição que podemos apren- 
der com tudo isso: um regime autoritário e arbi- 
traria d pode gemr conupção. Na& melhor que 
uma forte democmcia pam combater os desrnan- 

1 dos e conupções a que todo homem com poder 
está sujeito. Uma imprensa livre e vigilante faz 
qualquer um pensar duas vezes antes de cometer 
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uma besteira Só com as instituições democniticas 
funcionando livremente é que esses escândalos 
d e M o  de ser casas de polícia para serem 
tmtados comli'2iasos políticos como de fato são. 

Aos escândalos todos os países e regimes 
esth sujeitos mas somente as democmcias fortes 
têm condi~õescle tmtar a contento os casos & 
envergudura desses que lemos pelos nossos jor 
nais. Apumr qualquer dos casos à ultima conse- 
qüência e punindo os responsáveis com cadeia e/ou 
deposição pode até @r em risco o projeto de 
abertura do Presidente Figueiredo. Por outro 
lado devemos entender que esses escândalos d 
vêm a tona por termos um mínimo de liberdade. 
E claro que muita coisa a imprensa deixa de pu- 
blicar mas com o que temos já dá para ter uma 
idéia do tamanho do iceberg. 

A segunda lição que, nós cristãos, podemos 
aprender é que os escândalos com os quais nos 
escandalizamos mio são nada, perto desses que 
os jornais publicam. Se queremos perder a 
prática de nos escandalizarmos podemos, pelo 
menos, escolher um bom escdndalo. Salta à vis- 
ta que um Caso DelfinlBNH é muito melhor 
que o caso de algum irmão pego fumando, be- 
bendo ou qualquer outm coisa do gênero. Um 
Caso Baumgarten/Sh!l é muito mais escandalizá- 
vel que qualquer heresia por pior que seja. 

Está na hom dos cristãos deixarem de inge- 
nuidade e escolherem os esc14ndalos que 
valham a pena! 
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E MEIA-NOITE NO MUNDO 

15 de janeiro é a data natalícia do Rev. Martin Se a igreja náo participar ativamente da luta 
Luther King Jr., pastor negro da Igreja Batista. pela paz e pela justiça econômica e social, ela 
Grande apóstolo e mártir da resistência não- perderá a lealdade de milhges e dará razão a 
violenta lutou contra a discriminago racial nos que os homens digam que perdeu o seu poder 
Estados Unidos. Foi várias vezes preso e fuial- e a capacidade de produzir transfomaçZo. Mas 
mente assassinado em 1968. Recebeu o Prêmio se a Igreja se libertar dos gnlhaes de um status 
Nobel da Paz em 1964. Publicamos a Mensagem @o opressivo e redescob~ sua miMo históri- 
do Rev. Martin Luther King, apresentada à Con- ca, poderá falar e agir destemida e insistente- 
ferência de Igreja e Sociedade, Genebra, julho mente em termos de justiça e Paz. Poderá en- 
de 1966, publicada no CEI n? 30. tão reacender a esperança da humanidade e in- 

cendiar as almas dos homens, enxertando neles 
o amor ardente e vivo pela verdade, pela justiça 
e pela paz. Os homens de todos os quadrantes 
reconhecerao na igreja a grande comunidade 
do amor, que provê luz e calor ao solitário via- 

Há problemas que o mundo de hoje enfren- jante da meia-noite. 
ta e para os quais a Igreja devia ter dado direti- 
vas e respostas positivas. A guerra está des- 
truindo os valores da vida, demolindo as nações, 
ceifando um número incontável de vidas. E, no 
entanto, as guerras continuam a existir, simples- 
mente porque não temos gente bastante que es- 
teja disposta a juntar-se à minoria criadora, pron- 
ta a levantar-se para dizer: "A guerra é um mal e Foiha de SZo Paulo 8/2/83 
a humanidade tem de descobrir que é necessá- 
rio que exista uma alternativa para a luta e o der- 
ramamento de sangue." Num mundo enlouqueci- 

Glauco 
do pela corrida aos armamentos, pelas aixões P chauvinistas e pela exploraçáo imperia ista, a 
Igreja tem ou apoiado essas atitudes ou permane- 
cido incrivelmente silenciosa. Durante as duas ú1- 
timas guerras mundiais, as igrejas nacionais che- 
garam ao ponto de servir de lacaio do estado, es- 
pargindo àgua benta sobre os navios de guerra e 
juntando-se aos exércitos poderosos, cantando: 
"Louvai ao Senhor e passai a muniçáo". Um 
mundo cansado em busca desesperada pela paz 
tem, não raro, contemplado uma igreja que san- 
ciona a guerra. E os que procuram na Igreja o 
páo de justiça econômica têm @o deixados, 
nao poucas vezes, entregues à sua própria sorte 
na meia-noite desesperada da privaçáo econô- 
mica. Em muitos casos a Igreja de tal maneira 
se vinculou ao status quo que se recusa a atender 
aos que abrem às portas à meia-noite. A Igreja 
da Rússia se aliou ao status quo e de tal modo se 
prendeu ao regime czarista despótico que se tor- 
nou impossível desfazer-se de um sistema polí- 
tico e social corrupto sem se desfazer da própria 
igreja. Tal é o destino das organizaç6es eclesiás- 
ticas que se vinculam ao "presente estado de 
coisas". A igreja precisa ser lembrada de que 
nZo é mestra ou serva do estado, mas, ao contrá- 
rio, a consciência do estado. Ela precisa exercer 
a funçáo de guia e crítico do estado e, nunca a 
de instrumento. Se a igreja não reconsquistar o 
seu zelo profético, tornar-se-á um clube social 
irrelevante e sem autoridade moral ou espiritual. 



soo? ANIVERSARIO 
DE LUTERO 

No dia 10 de novembro de 
1983 será celebrado pelos pro- 
testantes em geral e pelos lute- 
ranos em particular o 5000 ani- 
versário do nascimento de Marti- 
nho Lutero. A UNESCO decla- 
rou 1983 como "O Ano de Lu- 
tero" e as comemorações estão 
sendo preparadas em todo o 

I mundo. A República Democrá- 
I tica Alemã (RDA), de regime 
1 socialista, organizou um comitê 

de preparação para as comemo- 
raç6es. I? na RDA que estão as ' principais localidades ligadas à 
vida de Lutero como por exem- 
plo, o lugar de seu nascimento, 
Eisleben. Muitos turistas estão 
incluindo as duas Alemanhas 
em seus roteiros de viagens em 
função das comemoraç6es do 
aniversário do Grande Reforma- 

I dor. A RFA (Republica Fede- 
ral da Alemanha) preparou um 
calendário de 64 páginas com 
os principais acontecimentos 
programados para comemorar os 
500 anos de Lutero. No Brasil 
está havendo uma preparação 
conjunta da IECLB e IELB em 

I função das comemorações. (Jor- 
nal Evangélico - la  Quinz. 

PASTOR BATISTA 
VI? AMEÇAS A NICARAGUA 

Paris - O Pastor Nicara- 
guense, Benjamin Cortez, da 
Igreja Batista da Nicarágua, fez 
um pedido de ajuda em nome 
das igrejas evangélicas de seu 
país, "ante as ameaças que pe- 
sam sobre a liberdade desta na- 
çao", e anunciou diante da Fe- 
deraçao Protestante Francesa o 
"desaparecimento, por interven- 
ção militar dos Estados Unidos, 
do regime popular da Nicarágua, 
que está amplamente enraizado 
na Fé Cristã. Considerar o re- 
gime nicaraguense puramente 
marxista, afirmau ainda, repre- 
senta uma verdadeira tragédia". 
(Folha de São Paulo). 

IECLB DECIDE 
FILIARSE A CESE 

Depois de várias idas e vin- 
das a Igreja Luterana decidiu-se 
finalmente pela filiação à Coor- 
denadoria Ecumênica de Servi- 
ços (CESE) com sede em Salva- 
dor, Bahia. A Igreja Luterana, 
que sediou a primeira reunião 
da CESE, desinteressou-se em 
continuar participando logo em 
seguida, por entender que já 
existia a DIACONIA com fun- 
ções semelhantes à da CESE. 
A discussão estendeu-se por vá- 
rios concílios e apesar da reco- 
mendação nos três últimos Con- 
cílios Gerais o Conselho Diretor 
resistiu a essa filiaçáo. Com a re- 
comendação do XIII Concilio 
Geral, realizado em Hamburgo 
Velho, no ano passado a IECLB 
finalmente filiou-se a Coordena- 
doria. A CESE foi criada pelas 
Igrejas membros do Conselho 
Mundial de Igrejas e contou 
com a cooperação da CNBB e 
da Missão Presbiteriana do Bra- 
sil Central. (Jornal Evangélico 
- 2a Quinz. Jan183). 

IGREJA PRESBITERIANA 
INDEPENDENTE ANO 80 

O Presidente da Igreja Pres- 
biteriana Independente Rev. 
Abival Pires da Silveira afirma a 
intenção/pretensão de que a igre- 
ja seja nestes anos 80 uma igreja 
sensível diante da vida contem- 
porânea e da problemática hu- 
mana." A igreja com 80 anos 
é uma igreja com tradição, com 
história, com maturidade e con- 
diç6es de enfrentar os grandes 
desafios que tem diante de si." 
Estes desafios se expressam na 
recuperação do ardor evange- 
lístico; da viao missionária; da 
herança teológica reformada; do 
espírito de UNIDADE DA 
IGREJA, da missão social da 
igreja e finalmente da vida fi- 
nanceira. Por tais razões é que 
a resposta da Mesa Diretora para 
o ano 80 da I.P.I. é que ela 
seja para todos um ano de Ora- 
@o de Reflexão e de Ação. 

SERVIÇO ECUMIbTICO 
TRAZ BONS RESULTADOS 

O Serviço Interconfessional 
de Aconselhamento é uma co- 
munidade que reúne Católicos, 
Metodistas, Episcopais e Lutera- 
nos em Porto Alegre. Essa co- 
munidade presta serviços de 
aconselhamento e nesses 12 
anos de atividades já atendeu 
aproximadamente 18 mil pes- 
soas em seus problemas emo- 
cionais, familiares, profissionais, 
dependência de drogas etc. O 
serviço de aconselhamento é 
prestado por cerca de 40 profis- 
sionais e voluntários que em en- 
contros de reflexão estudam 
a melhor forma de auxiliar as 
pessoas nas suas dúvidas e an- 
gústias. O SICA é um exemplo 
de um ecumenismo prático, de 
seMço. Diante da miséria do ho- 
mem náo há razão para as Igrejas 
continuarem a trabalhar separa- 
das pois a dor é ecumênica, não 
escolhendo religiáo ou raça. (Jor- 
nal Evangélico - 2a Quinz.1 
Jan183). 

I CONSELHO PAROQUIAL 
DENUNCIA COLONIZADORA 

O Conselho Paroquial da 
IECLB de Cuiabá (MT), após 
reunião em Tangará da Serra, 
em dezembro último, emitiu 
documento, manifestando sua 
solidariedade aos colonos que 
"de boa fé se transferiam do Sul 
do País para a gleba Gaúcha do 
Norte, no município de Parati- 
ninga (MT) e ainda não têm es- 
crituras de terras em mão." 

Segundo os conselheiros, "a 
Colonizadora Gaúcha, sediada 
em Cascavel (PR) recebeu o pa- 
gamento integral sem, no entan- 
to, fornecer a respectiva escri- 
tura". Segundo o Conselho Pa- 
roquial Luterano "os colonos 
migrantes continuam sendo lesa- 
dos por colonizadores que visam 
lucros, sem se preocupar com a 
fmação do homem à terra". 
(Jornal Evangélico - l a  Quin- 
zena de janeirol83) 



CURSO BÍBLICO RELACIONA 
A FÉ COM A VIDA 

A IECLB promoveu um 
curso bíblico por correspondên- 
cia intitulado "Redescoberta do 
Evangelho". Esse curso, que bus- 
ca relacionar a fé cristã com a vi- 
da cotidiana das pessoas, será 
desenvolvido entre março e no- 
vembro de 1983. O pastor regio- 
nal Huberto Kirchheim acha sig- 
nificativo que quase 17 mil pes- 
soas tenham se inscrito para 
este curso justamente no ano 
em que se comemora o 5000 
aniversário de nascimento de 
Lutero. Mima ainda, o pas- 

tor Huberto, que é fundamen- 
tal o confronto com o Evan- 
gelho "numa época em que so- 
mos atormentados pelas mais 
diferentes perguntas, dúvidas e 
preocupaçaes, e as mais dife- 
rentes doutrinas ideologias e pro- 
postas de movimentos religiosos 
e políticos". Os promotores do 
Curso têm esperanças de que o 
povo inscrito aprenda a relacio- 
nar a fé com a vida concreta vi- 
venciando os sacramentos no 
dia-a-dia da familia, da comuni- 
dade e da sociedade. (Jornal 
Evangélico - l a  Quinz./Jan 83). 

DIRETORIA DO CONIC 
O Conselho Nacional de Igre- 

jas Cristãs (CONIC), constituído 
em novembro último, reunindo 
os católicos, luteranos, calvinis- 
tas, anglicanos e metodistas, ele- 
geu a sua primeira diretoria que 
ficou assim constituída: presi- 
dente - D. Ivo Lorscheiter 
(católico); vice-presidente pas- 
tor Augusto Kunert (luterano); 
secretário - Rev. Orlando San- 
tos de Oliveira (Episcopal); te- 
soureiro - Sady Machado (meto- 
dista). Em seguida passou-se à 

eleiçiio da Comissão Central do 
CONIC constituída de cinco 
membros: Rev. Janos Aposto1 
(Igreja Crista Reformada); D. 
Artur Kratz (Episcopal); pas- 
tor Bertholdo Weber (luterano); 
Bispo Isac Aço (metodista); e 
frei Felix Neefjes (católico). O 
Conselho Fiscal ficou composto 
pelos senhores Wilson Schlick- 
mann (católico), Levi Lacerda 
e Loreno Leonel Tonin, ambos 
da Igreja Metodista. (Jornal 
Evangélico - lsi Quinz./DEZ/ 
82). 

IECLB DESPERTANM) 
v o c ~ ç b ~ s  

O número de estudantes ma- 
triculados na Faculdade de Teo- 
logia da IECLB em Sáo Leopol- 
do, RS, praticamente duplicou 
de 1979 a 1982 passando de 
140 para 261 alunos. Espera-se 
que até 1985 o número de alu- 
nos se estabilize entre 320 e 
350 alunos. "Também o custo 
por estudante diminuiu para a 
IECLB, já que a Faculdade pas- 
sou a contar, desde 1980, com 
um Fundo Rotativo de Finan- 
ciamento de Penao. Em 1972, 
o estudo e a moradia de um es- 
tudante de Teologia custava para 
a IECLB 18 salários mínimos/ 
ano e, em 1981, este custo bai- 
xou para 10,8 salários mínimos1 
ano. O reitor da Faculdade, pas- 
tor Walter Altrnann, não está 
preocupado com uma super 
oferta de obreiros pois, para 
ele, "a missilo da Igreja não tem 
limites". (Jornal Evangélico - 
1 a QuinzINov 82). 

PASTOR AFIRMA QUE 
PAÍSES RICOS EXPLORAM 
OS POBRES 

O pastor Geraldo Graf, de 
Palmeira Santa Joana, no Espí- 
rito Santo, reuniu na Comuni- 
dade de Ponta1 um grande nú- 
mero de paroquianos para rela- 
tar sua viagem à Alemanha. A 
projeçáo de slides despertou 
bastante interesse, principalmen- 
te as paisagens medievais. Ao 
comparar o estilo de vida entre 
o povo alemão e o povo brasi- 

IECLB CRIA 'CONSELHO sidente e rcretsno do 
0 pastor Geraldo Grnf apro- 

DE MISSAO* ENTRE I ~ D I O S  Iho de Missilo. O Conselho e$ veitou para falar sobre a expio- 
A Igreja Luteiana possui ' preocupado em rapo  e dependência que 0s 

desde setembro de 1982 um Promover um "hl terc~bio de ricos criam em relação 
conselho de ~ i ~ a ~  que tem solidariedade com outras enti- aos países pobres. Na ocasiao 
por objetivos: -ser um grêmio dades afins para apoio mútuo". o pastor relacionou as princi- 
de discus&o e reflexão em torno Esta é Uma feliz iniciativa da pais empresas multinacionais ale- 
da questão indígena em geral; IECLB que tem na questao in- más que atuam no Brasil, aler- 
definir linhas de trabalho da dígena Uma de Suas cinco pio-  tando para o lucro que transfe- 
IECLB para a atuação junto ridades. A questão indígena é rem para seu país de origem. 
aos índios; preparar subsídios Uma das grandes q"estks na- "O programa daquela noite ara o conseho ~i~~~~~ em cionais devido ao interesse que 

certamente foi importante tan- 
S referentes queSW0 p p o s  de poder têm nas terras to no aspecto da informaião 

os pastores ~ n ~ d n ~ h  indígenas ricas em minérios e 
e J~~~ htur ~ f i l l ~ ~  da madeiras. (Jornal Evangélico - quanto no da conscientização". 

(Jornal Evangélico - lsi Quin- 
a são respectivamente pre- l a  Quinz./Jan 83). 



UMA IGREJA KAINGANG 
A IECLB mantém a Missão 

Indígena Toldo Guarita que atua 
entre os índios Kaingang no Rio 
Grande do Sul. A situaçiTo reli- 
giosa dos Kaingang é bastante 
complicada a ponto de uma 
mesma famllia ter pessoas ba- 
tizadas por Igrejas diferentes. 
O pastor Ornulf Steen, respon- 
sável pela Missão, a f m a  que 
"está crescendo uma Igreja Kain- 
gang, onde estamos à procura 
de expressões de fé que corres- 
pondam às tradições e à cultura 
do povo Kaingang". O novo tes- 
tamento já foi traduzido para a 
língua nativa e também alguns 
hinos, que embora digam respei- 
to a uma realidade diferente pe- 
lo menos dá oportunidade para 
que o povo se expresse em sua 
própria língua. O pastor Ornulf 
tem esperança de que algum 
índio Kaigang venha a ser o pas- 
tor daquela Comunidade. Atuam 
ainda entre o povo Kaigang a 
Igreja Católica, a Assembléia de 
Deus, Cristianismo Decidido e a 
Missão Novas Tribos. (Jornal 
Evangélico - l a  Quinz./Dez/82). 

EDIÇAO DO JOREV 
DEDICADA AO ECUMENISMO 

O Jornal Evangélico na edi- 
ção da 2a quinzena de janeiro 
dedicou bastante espaço para 
tratar das relações ecumênicas 
da IECLB. O objetivo foi apre- 
sentar brevemente os organis- 
mos ecumênicos dos quais a 
IECLB faz parte. É significa- 
tiva essa edição que vem justa- 
mente no ano da VI Assem- 
bléia do Conselho Mundial de 
Igrejas. "A IECLB tem-se mos- 
trado, nos últimos anos, como 
uma Igreja aberta ao ecumenis- 
mo, afirma o editorial. E expe- 
rimentou progressos significati- 
vos no diálogo com os católi- 
cos, por exemplo. Ou com os 
metodistas, os episcopais, par- 
ceiros de diálogo no Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs". A 
edição trata também do rela- 
cionamento da IECLB com as 
demais Igrejas Luteranas, no 
Brasil e no mundo. 

SESQUICENTENARIO 
DE SIMONTON 

Dia 20 de janeiro deste 
ano os presbiterianos do Brasil 
comemoraram a passagem do 
1500 aniversário de Ashbel 
Green Simonton. Simonton foi o 
primeiro missionário presbiteria- 
no que veio ao Brasil em meados 
do século passado. Deixou um 
detalhado diário de suas viagens, 
suas tristezas e suas alegrias. Lo- 
go nos primeiros anos de sua es- 
tada no Brasil Simonton per- 
deu sua jovem esposa que con- 
traiu uma das nossas doenças 
tropicais. Contudo não desistiu, 
trabalhando até ver vingada a 
semente do calvinismo em solo 
brasileiro. Exemplo de fé e es- 
perança os irmáos presbiteria- 
nos renderam-lhe suas homena- 
gens a esse herói da Fé Refor- 
mada. 

PRESIDENTE DA IECLB 
DEFENDE A REFORMA 
AGRARIA 

O Pastor presidente da IE- 
CLB, Augusto Kunert, partici- 
pou no Dia da Reforma, de um 
encontro com cerca de 1300 
pessoas em %o Lourenço do 
Sul (RS). Na ocasiao o pastor 
presidente lembrou que a esco- 
lha do tema ''Terra de Deus, 
Terra para Todos", se deu 
em obediência à palavra de 
Deus, ressaltando que a Bí- 
blia dá testemunho claro a res- 
peito do uso e distribuiç80 
da terra. O pastor Kunert 
também fez referências ao Es- 
tatuto da Terra, em vigor desde 
1964. O Estatuto prevê a Re- 
forma Agrária mas "ainda não 
foi aplicada de forma ampla, 
como seria necessário e urgen- 
te acontecer". Provenientes de 
15 paróquias, os participantes se 
reuniram em 20 grupos para es- 
tudarem os temas apresenta- 
dos. O louvor a Deus foi incen- 
tivado pela presença de diferen- 
tes grupos de cantos. (Jornal 
Evangélico - l a  Quinz./Dez/ 

CONFEDERAÇAO 
EVANGÉLICA BRASILEIRA 
E O EVANGELISMO 

No início deste século as 
igrejas evangélicas começaram a 
trabalhar juntas culminando, em 
1934, na Confederação Evangé- 
lica do Brasil. Segundo Karl 
Gottschal, ex-presidente da CEB, 
"é compreensível que num pais 
predominantemente católico, a 
representação conjunta dos inte- 
resses evangélicos perante a opi- 
niáo pública e as autoridades 
tenha estado em primeiro plano 
desde o início". Uma crise em 
1964 levou a CEB a perder mui- 
tos colaboradores e interromper 
os trabalhos de vários departa- 
mentos. Crises fmanceiras, difi- 
culdades e problemas com pro- 
jetos e o afastamento das Igre- 
jas Metodista e Episcopal, dei- 
xaram a CEB um tanto enfra- 
quecida e com um futuro in- 
definido. Em sua Assembléia 
de junho de 1982, contudo, re- 
conheceu-se a necessidade da 
manutenção da Confederação 
Evangélica como movimento e 
organização do evangelismo bra- 
sileiro. (Jornal Evangélico - 2a 
Quinz. Jan/83). 

ENCONTRO NACIONAL 
DE LÍDERES 

O encontro Nacional de Lí- 
deres da I.P.I. do Brasil vai 
acontecer nos dias 11 a 14 de 
fevereiro na cidade de Votoran- 
tin. O objetivo deste encontro 
é dinamizar a vida eclesial e 
eclesiástica, bem como refletir 
sobre a renovação da vida co- 
munitária. Entre os temas esmo: 
As implicaç6es Psicológicas do 
Exercício da Liderança, A diver- 
sidade e de ministério, Vida Co- 
munitária, O ministério leigo na 
igreja, Ministério organizado. O 
Presidente da Igreja Presbiteria- 
na Independente do Brasil, Rev. 
Abival P. da Silveira será o pre- 
gador oficial. O Presidente da 
Igreja procurará neste encontro 
um clima de diálogo, para que 
as experiências da igreja possam 
ser melhor compreendidas pelos 
líderes. 
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I INFORME SOBRE A AMERICA CENTRAL 

Extratos de texto publicado pela Pastoral de Consolação e Solidariedade do CLAI 
sobre a sihaçSo da Ambrica Central. O texto é parte de um informe produzido por lideres 

religiosos evangélicos que mantém estreita relação com a região. 

'Y  pa& do Informe Rockefeller e do Dom- 
mento de Santa Fé, os Estados Unidos aprovei- 
tam ao máximo a utilização de líderes mais débeis 
pam traçar o rastro de simpatizantes da Igreja, 
torturá-los e obter informações sobre pessoas que 
considemm ameaça à Seguranqa Nacional dos 
Estados Unidos. Naturalmente trata-se de gente 
envolvida com ajuda humanitáriz e que nada tem 
a ver com terrorismo e outras atividades de guerra. 
"Continua o cerco às igrejas. As pessoas desapare- 
cem; muitos são simplesmente decapitados e aban- 
donados nas mas. No caso da Guatemala, in fom-  
se que pam atemorizar o povo e fazê-lo desistir 
do que o governo chama de 'h semente do co- 
munismo': se assassinam as mães indígenas grá- 
vidas, se abrem seus ventres e se lhes extraem os 
fetos, introduzindo em seu lugar a cabeça do pai. 
Tanto os velhos quanto as crianças SUO mortos 
num esforço pam acabar com a tmnsmissdó da 
cultum indígena e domesticar os que jZxm. Se 
utilizam do exército de Hondums como ameaça 
na fronteira e também como reforço ao exército 
de E1 Salvador na regiao de Momzán. Há grupos 
de líderes das igrejas, no entanto que trabalham 
junto aos movimentos populmes organizados, que 
esta0 combatendo a morte, envolvidos em estra- 
té@s de trabalho humanitário imediato e futuro, 
conjkndo na sobrevivência das nações centro 
americanas. 

' ~ ~ g u m a s  igrejas esttio organizando unidades 
móveis de sm&os médicos pam ajudar aos neces- 
sitados; outras estdo estabelecendo lugares de 
refugio pam 0s  que fogem dos lugares de guerra. 
As Igreias estão adequando lugares pam alojar 

crianças. Um progmma de alimentos está su- 
prindo comida parn pessoas que têm acesso a só 
quatro mções por semana. Em muitos destes ca- 
sos, a desidmtaçtio é tal que as m8es esttio dando 
urina pam as crianças com esperança de prolongar 
lhes o tempo de vida. Alguns educadores exilados 
se ocupam afanosamente de preparar os materiais 
pam um intenso progmma de alfabetizaçiio quando 
as cond&ões o permitem; esses materiais são utili- 
zados onde é possível. A solidariedade internacio- 
nal com as pessoas comprometidas com seu povo 
é um verdadeiro sinal de espemnqa pam os que 
buscam a sobrevivência das nações centroameric6 
MS. 

RECOMEMIAÇ~ES: 
I )  Que as igrejas auspiciem uma investiga- 

ção e tomem atitudes pam denunciar esses crimes. 
2) Que as Igrejas dos Estados Unidos conti- 

nuem intensificando seus esforços para deter a 
intervenpib de seu país na América Central. 

3) Que se estimulem os cristdos a se voltarem 
em orações, súplicas e intercessões, recebendo 
também infomções que propiciem uma repexdo 
ativa sobre a América Central, de tal maneim que 
a oraçtio não seja vazia em seu conteúdo de preo- 
cupaçtio, mas sim o sinal de um comprometi- 
mento real com a situação de ameaça em que vi- 
vem os povos desses países latino-americanos". 
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