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Nasce a Associacgo a 

Nos tiltimos cinco anos vem crescendo no a Associaglo EvangCiica Brasileira 
Brasil o desejo da formaqiio de urn Brgio (AEB). No dia 17 de maio, em Siio Paulo, 
que represente os evangtlicos brasileiros, reirnem-se 250 pessoas, entre lideres 
mormente os setores mais conservadores evan Clicos, autoridades eclesilIsticas e 
e que tradicionalmente nio participam de mem \ ros de diversos p p o s  denomina- 
organismos de re resentaqgo ecles~flstica. cionais, para participar de sua assemblCia 
Como resultado 1 essa preocupaMo nasce constitutiva. Pdgina 3 
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Na forca 8 e 
na esperanca, I 

o trabalho 
continua 
Tentativas de suprir aus&ncias quando se sente que 116 
t i r ~  ptiblico sempre mais ansioso estdo presetrtes en1 
quase tudo que fazemos nbs. Sdo horas de reflexdes, de 
troca-de-fiRririnhas que, agora e depois, a q ~ i  e ali, 
inventamos. A insatisfa~do e a ansiedade tambbn sdo 
nossas. 

Dessas temilias dubitantes e pesquisantes; de nossos 
anseios; narceu CONTEXTO PASTORAL, cujo 
nrimero um estamos repassando aos leitores. E, no 
curto espqo de urn quase-dois-meses, recebemos uma 
quantidade signjficativa & cattas. Atk estamos 
acreditando pie em isso que os leitores querianr. Sem 
dzivida, t. Pmcisamos, no entanto, do 
reromo-~~gmdecimento-queira-pmtesto dos leitores a 
fim de co-produzir um jomal contextualitado e 
oportuno. Todos podem ser co-redatores e ndo 
ficaremos solteiros. 

'- Alpm escrevemos e k Pentecostes, corn todo o sal 
significado de entendimento do que foi4-vai-ser e com 
toda a dose do vtio-falem-facam que h& urn 
"Companheiro" para dar forqa. Ocorrent-nos as 
palavras de Guy RiobP, bispo de Or/kans: 

"Crer no Espirito L crer rta vida, t crer que toda 
a vido terd nele, definitivantettte, vitoriosar?tente, a 
tiltima palavra sobre todar as fatalidudes de 
desagregaqdo, de ir?tobilismo e de mofle". 

E lhes nrandarnos esle jomal-recado-pala~~-amiga, 
fmto da foqa qtie recebenros de tantos, mas, acima de 
htdo, fnito da espemnqa de que o desejar-ser-profeta 
pode sempre vir de um sopro, de coisas como lirtguas 
de fogo, contra a desagregaqdo (religiosa tantbbnt), o 
imohilismo (religiose tambkm) e a morte (... tambkm). 

Muitos qierem continuor a fazer este jomal. Facam! 

ALTERNATIVAS DOS DESESPERADOS 
Como se pode ler o Pentecostalismo Aut6nomo 

Dossi6 contendo recortes da imprensa, artigos analiticos e 
bibliografia sobre o Pentecostalismo Authorno, 160 paginas. 
Pre~o: Cr$2.!500,00 (custo de  Xerox mais despesas corn correios). 

Pedidos podem ser feitos Documents ao do Programa de 
Assessoris P Pastoral - eedi - 

Rua Santo Amaro, 129 
2221 Rio de Janeiro, RJ  

atrav6s de envio de cheque nominal. 

Venho, por meio desta, parabenizar-lhes 
pelo excelente conte6do do jornal 
CONTEXTO PASTORAL que, para 
minha surpresa, tem o pastor Robinson 
Cavalcanti como um dos seus articulistas 
(Unras: as vezes funerhrias). Pois acredi- 
tava que seus resquicios dogmdticos 
oriundos da sua formaeo. rotestante e E sua avers50 2 teologia da 11 ertaGo, por 
ser incapaz de ajudi-lo a fazer nem exola 
e nem dlsci ulos entre os seus, Ihe impos- 
sibilitaria d' e escrever para um jornal de 
linha ecumenica. Como as coisas mu- 
dam!! 

Fico feliz por acreditar agora, que eleeste 
superando o limite que seus mediocres, 
pobres e inexpressfveis dogmas - sob o 
r6tulo de holism0 - lhe impuseram.( ...) 

Para mim, isto foi o que diferenciou corn 
os demais te6logos da linha da libertaq50: 
questiona-se tudo, menos os dogmas! En- 
trio, mesmo conhecendo-o pessoalmente 
e admirando-lhe, eu nio lhe poupo criti- 
cas. Lamento apenas niio ter tido uma 
boa ocasiio para Ihe dilar isto pessoal- 
mente, quando ainda morava perto da 
casa dele em Olinda. Agora estou viven- 
do em RondBnia. Realmente a presenp 
dele no jornal foi 6tima!Moi&s Peixoto, 
Ji-Parana, RO 

Recebi o jornal CONTEXTO PASTO- 
RAL. As mattrias est5o interessantes e 
de excelente conteddo. Fui lendo e fui me 
alegrando. Em parte, a alegria vem da 
percepqio, que ha algum tempo venho 
tendo, ue tambCm muitos ex-compan- 
heiros Qa Alianea Biblica Universithria 
do Brasil (ABUB), estrio vendo corn bas- 
tante clareza a realidade social e eclesial 
brasileira. E com vido critica. 

Sonhamos juntos, com olhos abertos e 
coraqiio esperanqoso, por nova socie- 
dade e por novas igrejas. Muito obrigado. 
Luiz Jose Dietrich, Florian6polis, SC 

Consciente da realidade s6cio-politica e 
reli 'osa de nossa paradoxal naqiio, onde f' 2s iscrepilncias sio not6rias (e porque 
nio dizer aberrantes), gostaria de enfati- 
zar meu contentamento pelo primeiro 
nCmero do jornal CONTEXTO PASTO- 
RAL, que obtive atravts de um amigo, o 
qua1 veio ao encontro de uma premente 
necessidade no setor de literatura neste 
aspecto, especialmente pelo fato de ser 
ele de carater essencialmente ecumenico. 

Sou um admirador profundo da reinter- 
pretaqiio do Evangelho a artir de uma 
dtica social, contertuaRzada e que 
responda bs urgentes necessidades do 
contexto latino-americano, onde a reli- 
g~osidade tem sido usada praticamente 
como mais urn veiculo de opressiio, den- 
tre muitos. 

Sendo assim, venho requerer maiores in- 
formaqcies a respeito desta t i o  
importante publicacio, e ao mesmo tem- 
po adquir~r  maiores detalhes para 
obtenqiio de uma assinatura.Francisco 

Henrique, Jo5o Pessoa, PB 
a 

Agradqo o envio do CONTEXTO PAS- 
TORAL. Felicito a linha, o conteudo e a 
coragem. 

Estarei rezandolorando pelos que ficam . 
lo Longuini na Alemanha. Que ele 

vote r Doutor em humanidade, que C o 
que esth faltando neste continente. Abra- 
qos ecumtnicos.Padre Fernando, S. 
Mateus, SP 

Em nome da Casa Publicadora das As- 
semblCias de Deus (CPAD), venho 
agradecer a remessa de CONTEXTO 
PASTORAL e pedimos que continuem a 
nos remeter esta publlcaqiio. Nossos 
cumprimentos e reiterada estima. 
Antonio Gilberto, diretor de Publi- 
caqb,  Rio de Janeiro, RJ 

Foi com prazer que recebemos o peri6- 
dico CONTEXTO PASTORAL. 
Queremos parabenizar 3 equipe de pu- . 
blicaeo deste jornal, cornprometido corn 
a informa60 e a divulgaqiio de artigos 
que interessam aos cristiios da nossa co- 
munidade, e ainda, agradecer pelo envio 
a nossa biblioteca. 

Desejamos as Enqiios do Pai ao editor 
Longuini Neto, durante a sua permansn- 
cia em outra naq50, e, ao mesmo tempo, 
dar as boas vindas 2 Magali Cunha, agora 
i frente deste orgio de divulgaqiio. 

Vale registrar que C de nosso interesse o 
recebimento de CQNTEXTO PASTO- 
RAL. Eliane WsUo, bibliotcdria do 
Seminhrio Teolbgico Batista do Sul, Rio 
de Janeiro, RJ 

Foi com alegria que recebi o exempiar do 
jornal CONTEXTO PASTORAL. J i  h i  
tempo esperava-o. k sempre bom conhe- 
cer posicionamentos diversos para 
podermos amadurecer com sonhos, ob e- 
tivos, ideais pastorais, os mais varia os 
possiveis. 

d 

Admiro sua administraqiio e espero estar 
sempre em contato com o pensamento 
teol6gico-pastoral emitido neste jornal. 
Rev. C h r  Augusto Emerich, Itapeva, Sl? 

Foi com alegria esfuziante que recebe- 
mos Luiz Carlos Ramos, em Campinas, 
no Encontro de Crescimento de Igrejas, 
promovido pela Igreja Presbiteriana do 
Brasil, com virios nfimeros do novo 
Contexto - o CONTEXTO PASTORAL 
- nas mios. 6 gratificante rever os pensa- 
mentos, os sonhos, as esperanqas, as 
expectativas, temperadas com sal, com a 
luz, corn criatividade e brilho. 

Por favor, gostaria de renovar minha as- 
sinatura, com o novo enderep. TamMm 
gostaria de ter alguns nurneros para dls- 
tribuir no Seminario onde estudo, pois 
ali, apesar de tudo, ainda se encontram 
algumas cabeps pensantes. Marcos Pau- 
lo Santiago de Medeiros, Duque de 
Caxias, RJ 

Envie sua carta para: ou para: 
Contexto Pastoral - Cebep Contexto Pastoral - Cedi 
Rua Rosa de Gusmiio, 543 Rua Santo  Amaro, 129 
13073 Campinas, SP 221 1 Rio de Janeiro, RJ 

Conlcxto Bdaml t uma pubii- 
cacao do, Centro Evang4ltco 
Rrasileiro de Estudw Pastorais - Cckp (Rua Rosa de Gusmb 
543, Ll!P 13073, Campinas, SP - 
Tct c fax: 0192-4'1-1459) e do 

Centro Ecumtnico de Doeu- 
mmta<i%o e Informa@o - Cedi 
(Rua Santo amam, 129 - W,P 
22211, G16tia, k o  de Janeiro, 
RJ -Td: 021 - 22.16713, fa: 021- 
242WT). 

Editarts Luiz Carlos Ramas c 
Mapli do Nascimento Cunha. 
Fdltorm-assisCn(cs: Carlos Al- 
b e r t ~  C. da Cunha e Paulo Ro- 
berto Salles Garcta. Joroallst. 
rtsponsitvtl: Paulo Roberto 

Sans  Garcia (Mtb 18841). Ms- 
gmm+o: TBnia Pins de Sou- 
za. Monlagrm: JosC Adriano 
Neves.  Compoci$Lo: Gbep. 
Iluslraqits: Carlos Roberto 
Vasconcelos Lapa e Luiz Carlos 

A. dos Santor. Comclhe tdito- 
rhl: Cldvis Pinto de Castro, 
Gecval Jacinto da S i h ,  J d  
Rittencourt Filho e Rafael 
Soarer de Olinira. Tlmgtm: 10 
m ~ l  exemplam. hrp do &em- 

pLr ~~lltso. Cls 200,Oo. Aasina- 
tala .nuel: Crs 2.000,00. h i -  
r u l m t  de apoia: C 6  3.UM),00. 
E r t c h  USS15.00. 
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Nasce a Associac%o I 
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Eva ngeI ica B r=asi I ei ra ~ l o ~ e m ~ G m i a e  Magali Nascimento Cunha 

Cerca de 250 pessoas, entre lideres evan- plo sede da Igreja " 0  Brasil para Cristo". vadores e pentecostais". Ele acrescentou 
gtlicos, autoridades eclesidsticas e que niio ha "nenhuma intenqio de trans- 
membros de diversos grupos denomina- Em entrevista ao CONTEXT0 PASTO- forma-la numa entidade ecumtnica que 
cionais, lotaram o auditorio do Centro do RAL logo ap6s sua eleiclo, o presidente vise o relacionamento formal com ex- 
Professorado Paulista, em Siio Paulo, para da AEB, rev. Caio Fhhio d7Araiijo Filho, pressijes de fk crists existentes fora do 
participar da assembltia constitutiva da avaliou corno positivo o evento, principal- protestantismo", sinalizando, porCrn, para 
Associa@o EvangClica Brasileira. rnente se observado sob o ponto de vista a ahertura de um "dialogo" com a socie- 

da representatividade. Segundo ele, o en- dade como um todo. 
Um dos aspectos marcantes do evento foi contro foi "incrivelmente participative e 
o perfil de seus participantes: calcula-se a um dos mais amplos que a lgreja evangtli- 
presenqa de mais de sessenta igrejas, co- ca jh promoveu nesta dkcada". Politicarnente, a AssociaGo Evangtlica 
munidades autbnomas e entidades, Brasileira se autodefine como neutra: nCo 
vindas de todas as partes do Pais. Ao ser indagado sobre o aspect0 ecumt- pretende ser instrumento politico-parti- 

nico da nova entidade, Caio Fdhio dario, nem estar a serviqo de qualquer 
A assembltia, iniciada corn momentos de- enfati7ou que a AEB tem uma proposta projeto, seja de direita, esquerda, centro, 
vocionais, teve seu tempo praticamente ecumenica evangtlica: "sera uma associa- progressista, consewador ou moderado, e 

Na ddcada de 1930, por ittspiraqcio tomado em discuss6es e debates ara $20 de e para evangtlicos, desde osgrupos sim ser umavoz mtdia, consensual, biblica 
do rev. Erasmo Braga, nascia a aprovaqiio dos estatutos da enti ade. historicos mais progressistas aos conser- e equilibrada. 
Cottfederaqdo Evattgblica do Brasil 

2 
Quest6es como tempo de mandato da di- --* + *  

retoria, partici aqCo de seus integrantaes 
(CEB), entidade que cottgregolc em cargos po r itico-partidzirios e identi- 
oficialntente inunteras igrejas dade da Associado mercceram atendo lmpress~es 
evattgilicas, principaltnente ds do 
Protestatttisnto Hi.rtbrico/de 
Missdo. Durattte ntais de trittta 
attos desenvolverc lctlta aqdo 
representativa de alto rtivel - con1 
reconltecirnettto no Brasil e 
exterior - , prestando serviqos nos 
cantpos da assist2ttcia e a ~ d o  
social, edticaqdo cristd, ltittologia 
efc. Ent vimlde dos regintes 
ntilitares ittstalados no Pais apbs 
1964, a CEB comecorc a d~clinar: 

Em f i s  de 1987, assistiu-se ao 
"re.rsurgintettto" da Cottfedera~do 
Evang6lica do Brasil, tml processo 
qtestiottdvel de itticiativa de algu~u 
deprctados federais evangdlicos, qre 
trazia consigo objethlos 
idenlificados claratnente com os 
poderes dontinantes, sent qralqier 
participapio de igrejas ttem 
refer2ncia ao tmballto desettvolvido 
nu "kpoca de oriro" da CEB. 

No dia 17 de t7tai0, ern Sdo Parrlo, 
feve itticio nlais urn capitulo da 
rtnidade et~angblica nesfe Pals. Foi a 
assetttblbia cortstifictiva da 
Associaqcio Evattgilica Brusileira 
(AEB). Esta nova etttidade dever6 
ser o rejerettcial de pessoas elou 
gnrpos dettot~titzaciortais, 
prittcipalntatte aqueles 
iderttificados con1 o Pacto de 
Lausatttte, orc cornurtidades 
aut6rtot?tas con1 recorte 
carismatico, inchcsive. Reunida an 
tomo de pessoas e licieres 
et~attge'licos - caractenstica 
marcante do movitttettto 
evatt@!lical - , IetltOX a ir?tpressdo 
de qrce a Associaqdo Et~attgilica 
Brasileira pretettde ser 11171~  

altemativa dqquela itticiativa dos 
deprifados er~atrgklicos, na tnedida 
ent qtte estd resolvida a sittalizar b 
sociedade brasileira referenciais de 
cottvicqSes biblicas qrce possuem o 
c c p o  de lideres, as igrejas e as 
dertornina~des qrce a contpdem. 

especial. A esar'da tentativa de grupos 
no sentido J' e estabelecer a identidade da 
AEB a partir da doutrina de fC baseada 
no Pacto de Lausanne, o es irito de aber- 
tura acabou prevalecen J' o, o que vai 
permitir a unidade entre os associados, 
sejam eles inspirados ou nlo pelo Pacto. 

Maior uniiio 
Segundo membros da comissfio de traba- 
Iho encarregada da forma~io  da AEB, a 
idCia de sua criaC6o surgiu, primeira- 
mente, a part i r  d o  Con resso 
Latino-American0 de Evangebzagiio 
(ClADE II), realizado no Peru, em 1979. 
De la para cd, uma strie de outros eventos 
foram acontecendo, apontando para a ne- 
cessidade de  maior uniCo. "A 
organiza~lo da AEB tem a ver corn um 
sentimento latente que ha no pais inteiro 
em expressiva parte da comunldade evan- 
gtlica", ressalta um interlocutor. 

A AEB terA a responsabilidade de ser 
porta-voz das esperanpqas, angiistias e 
posi~6es de seus associados junto aos 
meios de comunicaqiio e ao pensamento 
cornuniti4rio brasileiro. Altm disso, teri  a 
finalidade de produzir mentos que aju- 
dern na perspectiva da unidade da igreja, 
bern como se empenhara na eiaboraCjo 
de urn pensar teol6gico e ttico que possa 
definir a verdadeira identidade evangkli- 
ca brasileira. 

Primeira diretoria 
0 evento serviu tambkm para se ele er a P: primeira diretoria da entidade, que lcou 
assim constituida: presidente - Caio F+ 
bio d'Araujo Filho 
vice-presidepe - Darci 
Mundial); 2 vice-prcsidente - Samuel 
CBmar%(AssemblCia de Deus no Amazo- 
nas); 3 vice-presidente - Arzemiro 
Hoffmann (Igreja EvangtQca de Oonfis- 
S ~ O  Luterana no'Brasi1); 1 secretario - 
Osmar L$dovico (Ig. do Cristianisrno De- 
cidido); 2 secrethrio - WtIson de Souz. 
Lopes (Igreja Presbiteriana do Brasil); 1 
tesoureiro - Jorge Ribeiro ( I g r e j ~  
Congre&acional de Icarai - NiterbilRJ); 2 
tesoure~ro - Robson Rodovalho (Comu- 
nidade Evangdlica - GoiBnialGO). Seu 
mandato serli de tr&s anos. 

A posse solene aconteceu no dia seguinte 
A assemblkia, em culto realimdo no tem- 

* 0 Colt!gio Episcopal da Igreja Metodista vai analisar os estatutos & AEB, os cncntinos 
para a filiaqdo el at6 mesmo, se for urn carninho, conduzir esse assunto ao Concilio Gem1 
da I p j a  para que ele possa sera voz soberana. Enttetanto, considem imporfante que, no 
Brasil, ltaja uma voz evangklica quepossa cornutticaros nQssos sentitnentos, que seja uma 
vozpastoral e profe'tica. (bispoAdr~elMaia-Igreja Metodista) 

* Ndo vejo nenltuma relaqko significafiva entre a AEB e a Conjedemqdo Evangtlica 
Brasileira, jd que sdo processes ahsohrtantettte distintos. Histonkamente a CEB era uma 
ettfidade ntuito r?tais represertfafhla das igrejas chatnadas hisfbricas. Mas adto p e l  conto 
foi unto experi211cia de r?tilitas dbcadas e que reuttiu $gurus e igrejas ittportatttes no 
processo histbrico evan@lico do Brasil, c! irnportanfe refon~ar esse contcxto, e aft! analisar 
a AEB a luz daqrrela experikncirr: (WaldoCtsar, Institutode EstudosdaReligio- ISER) 

* 0 que estd ocorrettdo aqui d um retomo aos Atos dos Ap6stolos, ou a sua continuaqt40. 
Estat~ios criartdo um fbrum qug vai interligar as dettontittaq&s, apmrimar as diversas 
doutrinas. (missionArioMigue1 Angelo - Igreja Cristo Vive) 

* Pelo fato de seruma arsociaq80 unican~enfe evan@lica, ela j& comeqa deficcnte, de uma 
certa fonna, porque jd eriste unt t?tovit?tettto ntais antplo, e a AEB meparece algopamlelo. 
Gostaria de ver a AEB jonnada ndo en1 oposiqdo ao que o Consellto Mundial de Igrejas c 
tent jeito no Brasil. (pastorJost AntBnio- Igreja Batistade Maringa - PR) 

* Nossa eqwctativa t que a AEB possa resgatar os valones ltistt5ncos da Confedemqdo 
Evangdlica do Brasil, e cotttribuirpam transnritir a este Bmsil os valow do Reirto de Deus. 
Que possamos faz2-lo, agora de rnatteira mais antpla, jd que o leqce de participaqao nu 
AEB E' ntaior, cant afiliacao de individ~ros, associaq Ses ntissiondrias dc.(pastorRicardo 
Gondim- Igeja AssemblCiadeDeusBetesda) 

LEND0 A BIBLIA HOJE 
XI Semana de Atualiza~Bo Teolbgfca do Cebep 

de 23 a 28 de  julho 

Assessores: 
Milton Schwantes 

Carlos Mesters 
Gilberto Gorgulho 

Joaquim Beato 
Paulo Garcia 

fanla Mara Vieira Sampaio 
Mercedes Brancher 

Luis Torres 
Leonidio Gaede 

Participaqao especial de 
Benedita da Slva 

Leonardo Boff 
Rubem Alves 

Inscri~Bes pelo telefone (0192) 41-1459 (Cebep) 
Ultimo prazo: 10 de julho 

Vagas limitas 
0 s  inscritos recebet-30 urn prospecto corn detalhes sobre o programa e de 

como chegar ao local do encontro 
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Conic e I ja Metodista 
perdem Ig" sac Aso 

pal do Brasil, Evangtlica de Confissho 
Luterana do Brasil, Metodista e Presbite- 
riana Unida. (Noticias do  Conic, 
maqol1991) 

acontecendo em todo o Brasil. Maiores 
informaqks: * Frei Eedio Fiorotti (se- 
cretdrio executivo do 8 Intereclesial de 
CEBs) Av. Rio Branco, 793 - 97010 - Santa 
Maria - RS. Tel. 055-221.4548; * Pastor 
Clhudio de Oliveira Ribeiro (repre- 
sentaqiio de evan tlicos na Comissio 
Ampliada Nacionafde CEBs) Rua Bario 
do Triunfo, 3431402 - 25070 - Duque de 
Caxias - RJ. . 

que integram o movimento, os evangtli- 
cos ttm que assumir um papel importante 
nesta conjuntura confusa, como profetas 
do Reino de Deus. 0 presidente do Conselho Nacional de 

Igrejas Cristis, o bispo metodista Isac Al- 
berto Rodrigues Aqo, de 56 anos, faleceu 
em acidente de autom6vel no dia 25 de 
marqo. 0 acidente ocorreu na rodovia 
BR-386, em Montenegro (RS), quando o 
bispo retornava de urna visita pastoral, 
causando tambtm a morte de seu filho 
Marcos Wesley, de 18 anos, e ferindo gra- 
vemente outro filho, Joio Paulo, de 27 
anos. 

Metodistas apdiam encontro de 
b6ias-frias 

0 Movimento Evangtlico Pr 
nasceu com este grupo, em Recl O F s s i s t a  e, e tem 
alcance nacional. A liderenp pretende 
ocupar espaqos na sociedade, com base 
na Palavra de Deus, propondo e debaten- 
do s o l u ~ s .  Com este objetivo estd sendo 
organizado o fbrum, para o qua1 estio 
sendo convidados partidos de esquerda, 
entidades sindicais e outras lideranqas do 
movimento social, para que oupm o que 
esta parcela dos evangdhcos tem a dizer. 
Para maiores informaq6es: * Tel. (011) 
31.fj892154.2894 (Nelson) ou (081) 429- 
3273 (Pastor Robinson Cavalcanti). 

Um encontro de Mias-frias da cidade e 
do c a m p  foi realizado no mts de marso, 
num coltgio metodista em Ribeirdo Preto 
(SP). Participaram do evento sindicatos, 
associacoes de moradores, politicos da 
regiio e representantes de movimentos 
populares. 

Evan e7icos progressistas se 
articu am 5 
0 Movimento Evangtlico Progressista 
(MEP) esth organizando e divulgando o 
Fdnun Nacional de Discusscio Polifica dos 
Evangklicos Pro essistas, a ser realizado 
em Campinas 5P) .  Segundo os lideres 

Alkm de atuar ativamente na Igreja Me- 
todista e no movimento ecumCnico 
nacional, Isac Aqo era presidente do 
Conselho de Bispos das I ~ e j a s  Evangkli- 
cas Metodistas da AmCr~ca Latina e do 
Caribe (Ciernal). 

0 interior de S io  Paulo possui urna 
grande concentraGo de usinas de aqucar, 

ue em regam milhares de trabalha- 
ores(as no corte da cana e tambCm na 3 7 

coleta de laranja. A situaqio torna-se cri- 
tics pela ausCncia de transporte digno dos 
trabalhadores para as fazendas, o que jd 
fez dezenas de vitimas nas estradas da 
regiio. 

A morte do bispo Isac A p  deixa urna 
grande lacuna no trabalho pela unidade 
dos cristios e por urna Igreja realmente 
comprometida com os valoies do Reino 
de Deus. 

Dentro do Contexto 
0 s  Mias-frias reivindicam o transporte 
atraves de Bnibus e nio de caminhio 
"pau-de-arara", que eles consideram sub- 
h u m a n ~ .  Outra reivindica~iio d a 
repsiGo de perdas salariais do ultimo 
ano. 

Collor 6 praga do Diabo defea & refoma~ sociais da ordenacdo 
de mulhem. (Aconteceu, abrillI991) Igrejas repugnam pena de morte 

Esta t! a @mraqao feita pela I p j a  Uni- 
versal do Reino de Deus a seus fibis. 0 
presidente Collor estd en& as "oito pra- 
gas do Diabo", que atormentariam 
aqueles que ndo conbibuissem pam uma 
campanha financeira da igreja. que 
Collor, que na campanha presidential 
recebeu apoio maciqo da Igreja Univer- 
sal, k apontado como um dos causuabms 
dos problemas financeims vividos pela 
igreja, devido ao bloqrteio de cruzados 
em 1990. AIEm de Colloc as o u t m  "pm- 
gas do Diabo" sdo a aids, o ciincer, o 
cdlera, aguerra, a infla~ao, o desemprego 
e a fotne. (Acontecefc, mqol1991) 

.A proposta de urna comisslo parlamentar 
para a reali7aqdo de um plebiscito sobre 
a introduqio da pena de morte no Brasil, 
a ser examinada pelo Congresso Nacio- 
nal, foi duramente rechaqada pelas 
igrejas brasileiras. 

Cotone evangt!licos das I&m Anglica- 
nu, Assembltia de Deus, Batistb e 
Rmbiteriana de Pemarnbuco, filiardrn- 
se ao Partido dos Trabalhadores (PTJ 
Uma campanha defiliaqdo no es tah  foi 
aberta, oficialmente, pela deputada ede- 
ml Benedita da Silva, da Assembl 1 ia de 
Deus e coordenadom da Frente Evan&- 
lica, que apoiou Lrrla pam a wsid2ncia 
da Rephblica em. 1989. b i d r i o  do 
Gmnde ABC, 21/4/91) 

0 s  metodistas de Ribeirio Preto apoia- 
ram o encontro de bbias-frias com 
infra-estrutura de local e alimentacio, 
altm de visitas as favelas e bairros da 
periferia, onde se encontram os acidenta- 
dose inv6lidos por causa do transporte de 
caminhio. (Joko Luis Femira, Igreja Me- 
todista de I/i@nia) 

A p n a  de morte "repugna o sentimento 
rel~gioso cristio do povo brasileiro", t o 
que afirma mensagem do Conselho Na- 
cional de Igrejas Cristis (Conic) e da 
Coordenadoria EcumCnica de Serviqo 
(Cese) enviada ao presidente da Cfmara 
dos Deputados. 

Pastor langa Bfblia em versos ' 

Poeta e historiador, o pastor metodista 
Isnard Rocha, de 82 anos, C autor de uma 
extensa produ@o literdria. Seu mais novo 
trabalho C o primeirovo!ume da Biblia em 
versos - Salmos em Trovas. 0 segundo, o 
Apocalipse, saird at6 o final do ano. 

Substituifio efetivada A Iqeja Presbiteriana Unida (IPU) e a 
Igreja Evangtlica de Confissao Luterana 
do Rrasil (IECLB), divulgaram manifes- 
tos  condenando a proposta. A 
ConferCncia Nacional de Rispos do Brasil 
(CNBB) e entidades ligailas ao trabalho 
pastoral e ecum&nico tarnbCm se posicio- 
nararn negativamente. 

Evan 6licos lutam pela justip 
socia f 0 Conselho Nacional de Zgejas Cristds 

(Conic) possui, desde janeirqnovo se- 
cretlirio erecutiw, substihiindo o pastor 
Godofido Boltl, que estevPoito anm no 
catgo. Trata-se de Emil Sobotka, 32 
anos, hachawl em Teologia, mestre em 
Biblia e socidlogo. Que sua contnbuiqdo 
enrique~a o movimento ecumZnico bm- 
sileiro. 

0 Movintento Evan;qPlico pela Justiqa 
Social realizou em Minus Gemis, no m2s 
de rnaTo, seu primeiro encontro esta- 
dual, elcgerido uma comissde-de 
coordenaqao. 0 movimento sup-Uau- 
rante a cantpanha pwsidencial de 1989, 
com o apoio a Lula e corn o objetivo de 
tontarpriblica a aqdo de uma consideru- 
vel parcela de evangklicos, que foge do 
traditional "conservadorismo" em rela- 
qdo ao posicionafnento polirico-social. 

Catblicos e protestantes jA aprovaram a 
versdo do pastor Isnard Rocha, que ado- 
tou urna estrattgia ecumenica: decidiu 
versejar os 73 livros da "Biblia Cat6licaW. Dentre as consideraNes apresentadas 

pelas igrejas, estd a denfinc~a de que a 
pena de rnorte serA um retrato das desi- 
ualdades profundas que afligem o povo 

krasileiro. Ela seria transformada na Ye- 
galizaqio pura e simples de execuq6es 
sumarias (que j6 existem hoje corn os y u -  
pos de exterminio), em que o crlme 
capital C ser pobre e/ou negro". 

A idCia surgiu em 1983. "Acho que todos 
gostarn de poesia, e essa ser6 mais uma 
porta e uma nova oportunidade para ler a 
Biblia", conta o pastor. 

Fe' e Bern Comum 
pmmovido pel0 Movimento de Fmtemi- 
dude das Igrejas Cristffs (Mofic), foi 
realizado em Sao Paulo, no dia 27 de 
abril, o Congmsso Ecum&ico Ft! e Bem 
Comum. Quarenta pessws de vcirias 
i p jas  protestantes e da I@ja Catdlica 
paHiciparat do conpsso, que teve a 
temcitica dividida em duas paties:A fk no 
contexto da crise mundial e A ft  e o 
ci~ismo no contexto bmsileim. 0 s  parti- 
c i p l e s  esiudmm os temas a pam'r da 
Biblia e de anlflises & conjuntura brasi- 
leim. 

CNBB prioriza evangelizagCo Ele pretende terminar seu trabalho em 
1993, estando jh concluidos os vinte e sete 
livros do Novo Testamento e onze do 
Antigo. A Sociedade Biblica do Brasil 
afirma nio ter noticia de urn trabalho se- 
melhante no mundo. (Expositor Cristao, 
abril/1901; Veja, 17/4/91) 

A 29" ~ssemblkia Geral da Confedncia 
Nacional dos Bispos do Brasil foi reali- 
zada em Sdo Palllo, nos dias I0 a 19 de 
abril, reunindo 305 bispos catdlicos de 
todo o pais. 0 tema central dos debares 
foi a evangelizaqcio, apontada como uma 
prdtica a ser pnonzada pela Igreju 0 s  
catMicos vkm, a cada ano, perdendo 
grande quantidade de fitis, especial- 
mente para o pentecostalismo 
atlthomo. D. Luciano Mendes de A/- 
meida, mebispo de Mariona (MG), foi 
reeleito pmsidente da enti&& pam o 
qtradri&nio 1991-1W. 

Igreja Ortodoxa Siriana 6 a 
nova integrante do Conic 

A Igreja Cat6lica Ortodoxa Siriana t a 
mais recente igreja membro do Conic. A 
i reja C originaria de Jerusaltm e cxiste 8 esde o inicio do cristianismo, tendo che- 
gad0 ao Brasil em 1Md), com os imigrantes 
arabes, sirios, iraquianos, palestinos, tur- 
cos e iranianos. A sede da Igreja Siriana 
fica em Belo Horizonte e sua rnembresia 
t estimada em 120 a 150 mil membros 
batizados. A igreja possui um semindrio e 
seus padres, atualmente 42, podem 
contrair o matrimcinio. 

A carninho do 8 O  Intereclesial de 
CEBs 

Em 1992, as Comunidades Eclesiais de 
Base (CEBs) da Igreja Cat6lica no Brasil, 
estario realizando o seu Encontro In- 
tereclesial, na cidade de Santa Marla 
(RS), com o tema Culhtras Oprimidas e 
Evongdizaqdo no Amkrica Latitta. 

Ser cristiio hoje 
Cristdos de  diversas denominaebes 
confessam-se insatisfeirus e d p m m  a2 
umaperspectiva cristd condizente corn os 
nmws tempos, Surgt o questionamento: 
qua1 o senti& & ser &do hoje? Urn 
g n r p  integ?u&ip35jowrts evang&Iicos 
(majoritariamenre batisfar, mas corn 
presenp pnejbitenenana, rnetodista e de 
Nova Vido), mniu-se no Rio de laneim, 
de 26 a 28 de abril, pam esta @exdo, 
panindo clo tema Scr dt&o hoje: a ft!, a 
histcm'a e o dia a dia Este trabalho foi 
pmovido pelo 
a ~as toml  do cED ~ d L A s S e S S o n a  c estcf vinculadq ti 
sua Linha dc Foma@o Ecum@nica. 

Anglicanos tCm novo Primaz 
A diocese de Santa Maria, em conjunto 
com a Comissiio Ampliada Nacional das 
CEBs, estd organizando o evento, que 
contar6 com cerca de dois mil partd- 
pantes. 0 encontro terh urna dimensio 
ecum6nica. J A  no 7O Intereclesial (Baixa- 
da Fluminense, 1989), mais de  cem 
evan Clicos, de 13 igrejas, participaram. B No 8 encontro, em Santa Maria, cada 
organizaqfio regional de CEBs ter6 um 
minimo de cinco delegados evangClicos, 
que deverio estar integrados desde os 
encontros preparatbrios, que jd estiio 

0 I? mebispo de Cmtucfn'a e lidGI da ' 
&eia Anglicana, George Carey, foi ST 
grad0 no dia 19 & abril, em cenmdrua 
especial, na puase milenar Coredm1 de 
Cantubria, em Londres. Grey, sucessor 
do arcebispo Roberi Runcie, L uma figum 
controvertida na Igreja, fundada h6 

e 500 anos pel0 rei Henrique MII. 
E P o s r a o  e apoiopam a s i m p t i c i ~  
de suas maneim e w posichs em 

A Igreja Cat6lica Ortodoxa Siriana t 
membro do Conselho Mundid de Igrejas 
(CMI), mantdm dihlogos bilaterais clom a 
Comunhio Anglicana e comunhio nio 
plena com as igrejas p6s-calcedonianas, 
as bizantinas e a Igreja Cat6lica Apost6li- 
ca Romana. 

?om esta adesio, passam a ser oito as 
rgejas-membros do Conic. As demais d o  
as igrejas Catdlica Apostblica Romana, 
Confiss6o Reformada do Brasil, Episco- 



Movimento Carismgtico: 
construcZo I invertida da realidade? 

elhas lembran- 
p s  me acorrem v 

quando falo demo- 
v i m e n t o  
c a r i s m f i t i c o .  
Conheci o Evan- 
gelho atravts de 
uma igreja batista 

igrejas paulatinamente se rendiam B pu- 
janqa de urna propbsta religiosa j6 
altamente institucionalizada, e que, no 
entanto, continuava e continua merecen- 
do o apelido de "movimento", em face de 
seu dinamismo. Acresce, que, no princi- 
pio da dCcada passada, surge a grande 
sur resa: o movimento tinha ultrapassado P as ronteiras do protestantismo e invadido 
o catolicismo romano, com seu tradicio- 
nalismo aparentemente impermeavel. 

tanto da riquez. produzida, quanto do 
saber letrado - forma-se o caldo de cultura 
que favorece a expans50 de propostas re- 
l~giosas esthticas e imediatistas. Seria possivel inverter o vetor 

ideol6gico do movimento 

Secularismo e experitncia 
religiosa 

carismiitico na sua versiio 
tupiniquim? ronovada, na qua1 

s e  narravam 
apaixonadamente amargas experiCncias 
passadas, perseguiqcies e eyurgos. LB se 
vio mais de vinte anos, e a s~tuaqiio t bem 
diferente. As burocracias dirigentes das 
igrejas do Protestantismo HistGrico ainda 
possuiam na tpoca suficiente envergadu- 
ra politica para vigiar, punir e 
excomungar aqueles que se atrevessem a 
contrariar as tradiqcies doutrinhrias. 

A matriz religiosa brasileira favorece o 
infantilism0 religiose, que contempla re- 
laq5es utilitaristas. A crise das propostas 
cl8ssicas, ao lado da crise da modernidade 
e das ideologias, favoreceu a expansio da 
religiosidade conservadora, embora num 
inv6lucro tido como avanqado. 0 secula- 
rismo dominante 6 mais sutil e perverso 
do que se estima, porquanto, no seu car- 
diplo, existem ofertas para todas as 
preferhias. Ao contrririo do que se afir- 
mava, o secularismo nlo apenas repele a 
religiio, mas tamb&m oferece um substi- 
tutivo, que esvazia, de sua dimensio 
hist6rico-profttica, a fe. 

Hoje j B  se fala mesmo dos segmentos pro- 
gressistas do movimento carismitico, ou 
seja, a ueles que teriam sido contamina- 9 dos pe o virus libertftrio, e que buscam 
uma sintese entre a espiritualidade ettrea 
e urna pritica politica esquerdista com- 
bativa. Aparentemente um paradoxo, 
contudo, verificiivel em drias partes do 
Terceiro Mundo. 

tern sido contraproducente para seu apri- 
moramento, visto que alimenta a vontade 
de poder, a vaidade, a competitividade, e 
o oportunismo. Talvez, por essas mesmas 
razCes, n5o tern reunido condiq6es para 
produzir um saber teolbgico proficuo, 
que aponte soluqbes originais para a dia- 
letica f t  versus religiio; ou ainda urna 
sintese criativa quanto h problemhtica da 
relaqfio fk & politica, nem tampouco me- 
canismos ue superem os limites do 
fundamenta 7 ismo travestidoe do pietism0 
mascarado. 

Afinal de contas, permitir o ingress0 de 
Cnfases biblico-teol6gico-doutrinarias do 
pentecostalismo, na pratica religiosa 
evangklica, representarla um abalo sismi- 
co nos alicerces denominacionais. 
Passados todos estes anos, 6 possivel atir- 
mar que ambas as partes em litigio 
estavam equivocadas. A decantada mo- 
dernizaqio (?!) que o movimento 
carismhtico representava era urna grande 
ilusao. Ele metabolizava - quando nlo 
hi~ertrofiava - os comDonentes mais 

A variedade niio cessa por ai. Terlamos os 
movimentos carismhticos ue se institu- 
cionalizaram na ? orma de 
igrejas/denomina@es, com um conside- 
ravel peso numtrico e patrimonial. De qualquer modo, o que se destaca no 

movimento carismhtico, institucionaliza- 
do ou nio, B sua capacidade de produzir 
a experiencia da conversio religiosa. Essa 
experiencia exige urna abordagem inter- 
disciplinar para a sua devida 
compreensio, conquanto se trate de um 
fen6meno cujos efeltos canalizam-se para 
diferentes metas. 

E se "trouxerem o cCu para 
a terra... w 

Hoje se fala de carisrniiticos Faz-se necessdrio n%o descurar a rique7.a 
das expressiks simb6lic.s e emotiwrs que 
o movlmento carismlitico fomenta; a en- 
fase na experiencia religiosa pessoal e 
profunda; nem seus corretos questiona- 
mentos quanto ao  imobilismo do 
cristianismo convencional. 

q;estion8veis da re~i~iosidade denomina- 
cional: o pictismo e o fundamentalismo. 

infectados pel0 virus libertdrio e 
que buscam uma sintese entre a 

0 resultado n%o poderia ser outro. 0 s  
fitis das igrejas locais, ao longo do tempo, 
acabaram por desqualificar o espirito das 
excomunhks ferozes dos primeiros tem- 
pos, ao perceberem que o movimento 
carismhtlco era apenas urna express50 
mais radical e fervorosa das doutrinas e 
Enfases que circulavam, numaversio mais 
moderada, nas igrejas tradicionais. 

espiritualidade etCrea e urna 
Indubitavelmente a converdo religiosa 
produz urna dindmica subjetiva que pre- 
para individuos e grupos para um 
engajamento apaixonado nas causasabra- 
qadas. Assim sendo, a conversio 
transforma-se numa garantia ou num las- 
tro que nio s6 garante a total adesio como 
a dedicaqgo e a coerCncia na pratica dos 
conversos. 

priitica politica esquerdista 

Existem ainda aqueles qlie insistem na 
metodologia "subversiva" de infiltraqiio e 
manutenqlo de equenos grupos. HA os 
que optaram pe P o regime episcopal, ou- 
tros pelo con~egacionalista, outros pela 
lideran~a fem~nina. HA os que se especia- 
lizaram em atuar junto juventude, 
outros, As camadas mtdias, outros, aos 
empresdrios, ou militares, e assim suces- 
sivamente. 

A crise do Protestantismo 
Histcirico 

Essa forqa de adeslo, consagraqiio e coe- 
rCncia ensejam ainda rupturas, quando 
novas verdades sio descobertas, e a ho- 
nestidade impiie a mudanqa de posiqdes 
antes sustentadas. Com isso, volto a lcm- 
brar do passado, e das muitas alteraqbes 
de rumo que efetuei em minha pr6tica de 
fd. Sei de muitos outros irmios e irmk 
que passaram pela mesma experiencia, e 

ue permanecem abertos As surpresas do 
?uturo, na firme convicqio de que "Onde 
o Espirito do Senhor estA presente, ai hi4 
liberdade" (2 Corintios 3.1%). , 

0 modelo denominacional implantado no 
Brasil, sobretudo ap6s a onda obscuran- 
tista que varreu as igrejas com o Golpe de 
64, nio foi capaz de produzir conheci- 
mento teol6gico consistente nos,campos 
missiol6gic0, sacramental, litfirglco nem 
eclesiol6gico. A ideologia ultraconserva- 
dora das "Missbes da Ft", veiculada 
atravts dos cancioneiros da 'uventude, e I da educaqiio teol6gica vincu ada chama- 
da interdenominational, com rometep 
quase definitivamente a identi J' ade fr6g1l 
e a rarefeita heranp histbrico-teol6gica 
das igrejas do Protestantismo de Misslo. 
Na segunda metade da decada de 1970, as 

Essa capilaridade revela a existencia de 
um comuonente na religiosidade carisma- 
tica que' vem ao encoitro dc aspiraqcies 
simb6lico-culturais. Estas viio altm at6 
mesmo de auto-imagem, das justificativas 
teol6gicas e dos mrtos de origem que o 
movimento elabora e divulga. Na reali- 
dade, a proposta carismatica pode 
representar uma via simb6lico-cultiiral 
cujo papel latente seria o de mecanismo 
de resistencia contra as crises da moder- 
nidade. 

At6 hoje o fato rnais not6rio nas prdticas 
dos carismAticos tCm sido, lamentavel- 
mente, condutas corporativistas no 
tocante ao politico, comprtamentos mo- 
ralistas no que tange As relagies humanas, 
e posturas dogmaticas quanto ao rel~g~o- 
so. E m  sido promotoras mesmo, de uma 
nova modalidade de obscurantismo, 
quando se trata de religi6es wio-cristis 
elou expressties culturais. 

Fim no ar a pergunta: seria possfvel invcr- 
ter o vetor ideolbgico do movimento ca- 
rismhtico na sua verdo tupiniquim? Isto 
me lembra um querido amigo quc costu- 
mava dizer: "No  dia em que os 
carismdticos trouxerem o ctu para a terra, 
ninguCm segura!". Esperamos que elc tc- 
nha razio, Caso contrjrrio, estariamos 
diante de urna das malores rescrvas dc 
legitirnaqh que o sistema jamais tcve. 

Vale sublinhar o context0 de carhcia das 
camadas populares, a pauperiza~io das 
camadas intermedihias, conjt~gados ao 
estilhaqmento dos referenclan de va- 
lores, derrotados pela u rban iza~ io  
irrational e pela influtncia dos Meios de 
Comunica~io Social. Proporqiio que se 
alteram aceleradamente os pap& so- 
ciais,e a tecnoburocracia predomina na 
estreita da ofensiva neoliberal - sistema 
que exclui extensas faixas da popuIaq50 

A decantada moderniza<iio que 
o movimento carismfitico 

representava era uma grande 
ilusSo 

Tern sido possivel tamMrn constatar ma- 
nifestaqiies formidaveis de abnegaqio, 
seriedade, dedicaHo e altruismo. 

csanklrodor do -ma de Asso&wrta a I'rnb- 
ral ck, CEDI. Certamentc o gigantism0 do movimento 



Movimento Carismiitico: 
urna an6lise n5o carism6tica 

0 movimento carismatico mostrou sua forqa no contexto batista (e em outros grupos tambCm) principalrnente nos prim6rdios da d6cada 
de 1960. Pode-se dizer que o impact0 desse movirnento na Cpoca foi semelhante ao de um terremoto, tendo em vista as v6rias cis6es que 

aconteceram nos grupos chamados "tradicionais". 

D a dkcada de 1070 para ch, tanto os 
:tdcptos do movimcnto carismritico 

cluanto os chamados tradicionais, parc- 
ccm tcr passado - i: claro, rcspcitadas as 
devidas cxccqiws - a urna lase de admi- 
nistraqio do prohlema. 

Uma quest50 institucional 

A qucstio carismhtica pode ser rcsumida 
a urna anlilisc pura c simplcs dos dons 
espirituais mencionados no Novo Tcsta- 
mcnto, ainda quc csta scja a enfase mais 
frcqiientc do movimcnlo. Nio sc trata 
apcnas de apropriaqio pcssoal c suhjcti- 
vit, por parte do individuo, dcstc ou 
daquelc dom da graqii dc Dcus. Na rcali- 
d a d c  s u h j a c c n ~ e  ao movimcnto, 
percebe-se uma forrecontcstaqiio dc mo- 
delos institucionais sohrc como scr igrcja 
no Brasil. 0 s  modelos quc rcccbemos via 
importaqlio missioliyzica do hcmisftrio 
norte, mostravam-se pouco ageis em sua 
adaptaqiio A cultura brasileira. A rigidez c 
intolerf ncia dcmonstrada pclos lidcrcs 
dos grupos histi~ricos f ~ i  um dm elemen- 
tos quc contrihuiram para a pro1ifcrac;iio 
do movimento carisrnhtico. 

Espaqo para lideran~as 
emergen tes 

Aliada h qucstio institucional, verifica- 
mos o prohlcma do (puco)  espaqo para 
a assimilaqrio c fortalecimcnto dc lidcran- 
qas emcrgcntcs. Em ccrtos casos, ainda 
que ncm semprc o discurso sc aprcsen- 
tassc como tal, o movimcnto carismatico 
foi urna forma que lidercs nacionais tive- 
ram de contrstar a lidcranqa missionriria 
dominante, ou pelo mcnos altamcntc in- 
fluent~, em postos chaves nos ccntros dc 
decisiio dos grupos confessionais de ori- 
gem missionriria. 

A rigidez e intolerhcia 
demonstrada pelos lideres dos 
grupos hist6ricos foi um dos 

elementos que contribuiram para 
a proliferaqilo do movimento 

Por rebelarem-se 3 orientas50 dos Ideres 
estabelecidos, ori carismhticos forqaram a 
abertura de espaqo para o surgimento de 
novos lideres. 0 resultado dessa aqio foi 
duplo: 1) os grupos histbricos, perceben- 
do o perigo dessa Enfase comeqaram a 
ahrir espaqo para novos Iideres: 2) os pru- 
p~ar ismi i t icos  que resultaram dn cisma 
~nstitucional, propiciaram ipsoficto, novo 

cspaqo para novos lidcrcs. 

0 prohlcma da criaqiio de espaqo para o 
surgimcnto dc lideranqas cmergcntcs, pa- 
rece, contudo, que niio f o ~  de todo 
rcsolvido. Nem hii cvidEncias de urna pro- 
gramritica, 2 partc os cur ios  dos 
scminiirios institucionais, ue vise 5 pre- 
paru~ao e hscquo dc li 9 cranqa mais 
jovcm, tanto nos grupos tradicionais co- 
mo nos gru os carismhticos. Os que 
cohscgucm a ! rir espaqo c sc projctar, o 
faxm, mais dcvido i s  circunstincias e 
valor pessoal do que como resultado de 
urna aqiio programada ncsta dire~iio. 

Talvc~ seja urna ironia hist6rica quc este 
mcsmo problema vcnha a surgir no 
contcxto dos novos grupos quc sc forma- 
ram a partir do cisma carismritico. E que 
novos cismas slo vcrificados dcntro dos 
pr6prios grupos carismaticos, e pelas 
rncsmas razries do cisma primordial! 

Parccc ser apliciivel, neste sentido, a afir- 
maqio de que a lideran~a dos primeiros 
rnovimcntos de cisiio que rcsultaram da 
qucstlio carismAtica, ao darcm os primei- 
ros passos no sentido de urna 
inslitucionali7aqrio do novo rupo surgi- 
do,  copiaram os  mode f os quc  jA 
conheciam de seus grupos de ongem, com 
algumas adaptaqks. Sairan~ do Egito, co- 
t ? ~ o  o porlo de Israel, mas o Egito nuo saiu 
delcs. 

Isto explica, parcialmente, a grande efer- 
vescEncia de novos grupos surgidos a 
partir dos prbprios grupos carismhticos, 
principalmente na dCcada de 1970. 

Uma express50 de 
contracultura 

Dentro da economia de trocas simbblicas 
que caracteriza os pltenon~er~a religiosos, 
o movimento carismatico pode ser anall- 
sado como urna expressiio de  
contracultura. Hh urna rebelilo implicita, 
ainda que niio proclamada corno tal, aos 
valores e modelos im ortados das 
miss6es protestantes no F rnal do seculo 
XIX c comeqo do stculo XX. 

As cxplicaqlks dadas via modelo tradicio- 
nal para os plienonte~ia relacionados i 
manrfestaq50.religiosa do povo bras~leiro, 
principalmente vinculados ii matriz afro- 
-hrasileira, foram questionadas como in- 
satisfathias. 

Neste sentido, o aspect0 da contracultura 
do movimento carism6trc0, aponta em 
quatro dire@es: 1) os modelos dos p p o s  
protestantes histhricos e sua interpreta- 
qBo da Biblia, da vida mist5 e do contexto 
religioso brasileiro; 2) o pr6prio cantexto 
religioso brasileiro de estrato popular, em 
que prcdominam as manifestaqcies ortun- 

das da matriz afro-brasileira; 3) urna reto- 
mada da reaqiio inicial do protestantismo 
de missio corn rclaqio aocatolicismo, em 
que prcdomina a atitudc de "seita sitiada 
pclo catolicismo"; 4) o ambiente seculari- 
zado da socicdadc brasilcira com seus 
valores. 

O problema C que este movimento latente 
de contracultura encontrado no movi- 
mento carismlitico niio conseguiu evitar, 
no desenrolar do process0 hist6ric0, a 
assimilaqiio de muitos valores e mecanis- 
mos dos proprios grupos de origem, ou 
mcsmo dos grupos que procuravam com- 
batcr. 

'Jal foi citada, como exemplo, a quest50 das 
lideranqas emergentes. Acresccnte-se a 
este cxemplo, o modelo administrativo 
dos grupos carismaticos, alguns at6 mes- 
mo mais fechados e oligArquicos que os 
chamados grupos tradicronais e, tamMm, 
a apropriaqio inconsciente de mccanis- 
mos mais ertinentes As manifestaqoes 
religiosas d' e t?ragia por via de substitui- 
qiio. A Biblia, em muitos casos,, 
transforma-se numa esp6cie de fetici~e. A 
iinica diferenqa C que C um fetiche autori- 
zado, que se articula dentro da prbpria 
cosmovis50 do grupo. 

0 prbprio secularismo ue procuravam 
combater encontra rnani ? estaqks traves- 
tidas de aspectos religiosos no movimento 
carismdtico, ainda que nio reconhecidas 
como tal pelos lideres dos grupos oriun- 
dos do movimento. 

Desdobramentos e 
conseqiiencias 

Concluindo esta anhlise, que nlo pre- 
tende ser conclusiva, podemos ana1isar.m 
seguintes desdobramentos e conseqiien- 
cias do rnovimento carismiitico no Brasll: 

Cot~t re1ac;do aos prpos tmdicionais: urna 
vez passado o periodo de confrontaqjo 
inicial, os grupos histbricos ou trad~clo- 
nais parecem ter procurado urna atitude 
de relacionamento mais positivo para 
com o movimento carismdtico. Algumas 
evidbncias, entre outras, apontam nesta 
direqio: 1) assimilaqio adaptativa de al- 
gumas enfases e praticas do movimento 
carismatico; 2) correqiio de distorq6es 
apontadas pelo qupo  cismatico em rela- 
$20 ao  grupo matriz original; 3) 
interpretaqiio do papel e importsncia dos 
pr6prios carismas no contexto do grupo; 
4) relacionamento mais positivo com li- 
deres do movimento carismatico - o grupo 
carismirtico, em muitos casos, passa a ser 
considcrado como se fosse um outro gru- 
po evangt4lico e a relaqiio institucional e 
pcssoal C: faeilitada; 5) ogrupo oriundo do 
cisma, em muitos casos, deixa de ser per- 
seguido; 6) a hermeneutics do texto 

biblico passa a receber nova bnfase para 
incluir a auestio dos carisi?las na Biblia e 
na vida da igreja; 7) a cosmovisio C am- 
pliada pela incluslo d e  aspectos 
relacionados 5 vislo do mundo espiritual 
predominante no movimento carismdtico 
ainda que, com interpretaqlo prbpria e 
diferenciada. 

-- - 

0 movimento carismitico foi 
urna forma que lideres nacionais 
tiveram de contestar a lideranqa 

missionin'a dominante. 

Con1 relapi0 ao rnovitt~ento carisntritico: 
semelhanternente, o movimento carism& 
tic0 sofreu algumas mudanqas ap6s o 
periodo de efewescencia inicial. Entre 
outras, @emos assinalar as seguintes: 1) 
institucronalizaqlo progressiva que passa, 
por sua vez, a ser combatlda por vozes 
rebeldes", internas; 2) busca de urna eru- 

diq5a ou saber teol6gico mais 
fundamentado ara se contrapor A critica 
de superficiali t f  ade doutrinaria; 3) recu- 
peraqio de algurnas enfases dos gru os P tradicionais, como porexemplo, a &n ase 
a quest50 da aqiio soc~al como parte da 
miss50 da Igreja; 4) alguns grupos caris- 
maticos se  especializam em .uma 
comunicaqiio do Eva'ngelho dirigida a 
classe media; 5) multifacetaqlo resultante 
de novas dissidCncias com o surgimento 
de grupos que retomam a contestaqiio 
radical original dos modelos existentes; 6) 
surgimento de um carist?ratisn~o autcino- 
mo nlo reconhecido como legitlmo pelos 
grupos carismaticos originais; 7) tentativa 
de inserqio na sociedade brasileira por 
via de urna participaqiio na politica parti- 
daria, ainda que essa participa~50 seja 
marcada por uma 6tica classrsta bem par- 
ticular - no caso a do grupo carismi5tlco. 

0 fato t que o crescimento wism6tico 
n5o pode ser ignorado como fencimeno 
histbrico, religioso e sociol6gtco. 0 futuro 
do movimento, bem como o dos grupos 
tradicionais, vai depender de como cada 
um se percebe dentro do universosimbo- 
lico das manifestaq6es do sentimento 
religioso nas suas diversas e ricas interre- 
las6es com o contexto externo em que se 
situam, tambCrn marcado por manifes- 
taqries simMlicas. 

Em resumo, o futuro do movimento caris- 
mitico, b t m  assim o dos grupos 
tradicionais, tern a ver com a ideia que 
fazem de Deus, do homem e da socie- 
dade. Na realidade o futuro desses 
movimentos sera determinado pela idkia 
de mi.&o que possuem ou que vierem a 
construir. 
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mais urn projeto neo-conservador 

Q uando os bispos, em sua W Assem- 
bPCia, cornevrn a falar em dar rnaior 

a~cnqio ao "cspecifico rcligiwo", sinto- 
maticamerite uma emis5ora de T V  
apresenta, duas scrnanas seguidas em urn 
propama dominicat, ama cohcrtura da 
RcnovaGo Carismgtica Calhlica (RCC). 
A RCC propbc uma cspiritualidadc que 
recupcrc a vivencia dos prirnciros cris- 
tios,  em c s p c c i a l  sua mistica de 
Pentecostes, corn uma prfitica pastoral 
centrada na ora@o que opera cfci~os co- 
mo n "falar em linguas", "cura divina'h 
"cxpulsiio de espirit us malignos". Nao fora 
sua refzr2ncia nominal h L-tolicidade e a 
vencraqiio a Mariajuntarnenle corn a ado- 
raqIo da Eucarisria, jutgarfarnos tratar-se 
d: urn pupo pcnteco\trl! cvangClico (cllis- 
sim ou autdnarno). 

Quando M Yinte anos atrh, na Europa e 
Estados Unidos, surgiram os prirneiros 
gtupos carismiit icos cal6licas, cstes So- 
ram questionadores, pois num mundo 
marcado pclo secularismo e moterirtlisrnn 
morlerno surgia urn feniimeno que apcla- 
r a  n i o  s i t  para o s c n l i m e n k o  
(coraq20lerno@cl)~ mas tambCm para a 
"aqiio sobrcnatural de Deus". No piano 
international cxistern cntre seus adcptos 
figuras como a do Cardeal Sucnens, da 
Btlgica. 

Hi3 pel0 mcnosquinze anosesta exywrien- 
cia tern-sc espalhado pela Arnksica 
Latina. No Brasil, ela estA organizada- 
mente prcsenrc crn 154 dioceses. Desde 
1977 realim cncnntros nacionais em S;io 
Paulo, denominados "Cen6culos", no pe- 
riodo litwrgico da Pascoa antcrior A Ecsta 
de Pentecostes. Desde 1988 o "CenBculo" 
(5 reali~ado no cst;ldio do Morurnhi, sendo 
que o iiltimo rcuniu ccrca de 150 mil pcs- 
soas. At6 f 988, o principal organi~ador do 
encontro era o padre Jonas, apresentador 
do prqrarna telewsivo "Anunciarnos aJe- 
sus', prduzido em Campinas. 

No pea6ltimo "CenAculo", realizado em 
main dc 1(XM, foram apresentados 12 can- 
didatcrs "ci1rism6ticos" 3 Climara dos 
Deputados. Entre estes foi cleito o coor- 
denador nacional da RCC, OsrnAnio 
Pcreisa, pel0 PSDB. 0 mesmo C tamhtSrn 
o coordenadot nacional do projcto Evan- 
gcli;laqio 2rnMl, implernentada no  Brasil a 
partir do 8" Encontro Nacional da RCC, 
realixado na Arquidiocesc dc Aparecida 
do Norlc, em 19m. O projcto Evangcli- 

A RCC t urna proposta de 
espiritualidade que procura fazer 

corn ue surja urn rnodelo cle 4 Jgreja renovadati que ampare o 
mundo em crise. 

zaq5o 2000 lunciona corn "Escolas de 
Evangli7a$ion, quc nio scguem necesd- 
riamentc as orientaqbcs da igrcjas locais 
(dioceses). 

Na verdade, a RCC participa do grande 
projeto dc evangelizqiio neaconsena- 
dor, cm ttrda sua cxtcnsiio internacional. 
Tal projeto cntcnde que a lgreja scja a 
reasdcnadora dcste mundo dzsordenado 
p ~ l o  projjetofalido da Moilernidade. Para 
atmgtr cssc intcnlo, cnlrc ou tras iniciali- 
vas, cxistc a tcntativa de renovar os 
met odos da cvangcEi7aql0, utili7ando os 
mcios dc comunicaqio de massa (MCS), 
scguindo o rnodelo do Llortcn 2111M, o 
granrle pro'eto dc evangeli;r;lq:o dn Tct- d cciro Mun o abravks da rnidia clelrcinica. 

Portanto, este rojeto desdobra-se em 
duas frentcs: o 1 unretl 2000 e o Evat~pl i -  
toque 2000. A primcisa, prctende ocupar 
o espaqr) corn sattlitcs ur: lransmizam 
programas religinsos cat6 9 icos petas rele- 
visi~es do mundo inteiro, financiado pelo 
rnilionkrio holandes Pietcr Dcrkscn, ca- 
rismatico e fundador d a  entidade 
"Testernunhasdo amor deDeus" .A outra, 
Etw~igelizu~rio 20110, guc esth diretamentc 
ligada i pr~meira, psctcnde formar cvan- 
geli.radores capazes, inclusive, de utilizat 
tais meios. 

Portanto, a RCC inserese neste 'contexto 
neocunservador: cler,icali~ante, cultualis- 
ta e individualists. E urna propasta de 
espiritualidade oc procura falcr cum 
que surja urn mo 3 elo de Zgtcja "rcnwada" 
que amparc o mundo em crise (e acabe 
corn a crise do mundo). For isto, seu pri- 
mciro principie evangelizador t 
evangelilar os hari~~dos (talvc7, sb por 
acaso, cstc ptincipio concorde corn a 
prspectiva dc cvangelizaqiio do docu- 
mento do CELAM em preparaqIo h 
Assemblkia dc Santo Dornlngo). A evan- 
gelizaqio pcnsada como urn percurso da 
lgreja para n lgeja  e, s6 depuis cnt80, 
para a mundo; traia-se de urn modclo 
rluc deixa tonge a pcrspectiva da Encar- 
naqiio, e tampouco abnrda a qucstio da 
inculturaqics. 

Redescoberta da rnistiea: 
asternativa h pastoral 

popular 

No entanto, 6 rnnito relevante o questia- 
namento tsazido quanto ao lugar do 
espccifico teligiosa na  Evangc1i;r;lqio- 
Pastoral pela RCC. 

Considerando a afinnaq5o dc Jurgn Ha- 
bcrrnas que ainda cxistc l u ~ a r  ncste 
munrio desencantado para o dlscurso re- 

ligioso; urna prnposta rnistica dian~c das 
ideolqias scculari7~ntcs c marcrialistas 
6 mais ila que questionadora, prris contra- A estrategia de utilizar a 
diz lais idcolofiias, confsonr;t-sc m c m o  pregacio corpo-a-corpo corn a 

advkm dos sctores intermcdi6rios da so- ?"Itura carismsticn, aisim a 
cicdadc, principais cnnsumidorcs destas 
idcolr~gias e, em principio, Feus propul- quest50 da reva~orizrtq:ir, da cum, 
SOTCS. apesar desta frlzer parte da 

PorEm, apesar da RCC ter rcdescohcrfo a 
rnislica cnquanto cspaqo do sagrado, es- 
tahclcceu urna hicrarquiraqiodico!i~mica 
do mesmo. Assim, antcs a oraqC~ c rlcpois 
a acrio, partindo ohviamentc dc urna an- 
tropologia t eo l~g ica ,  no minima, 
queqlioniivcl. Isto c a~ualiqsimo para a 
crise da pastoral popular. quc cntrc ou- 
tras coisas, considcra concluido a l p  qque 
esr6 por sc realirar (por seu pr6 rio car$ 
tcr processual), clue i. a sintcre &-rida. 

A valori7aqio da csfcra tt ico-plftica no 
camp0 da pastoral popular levou a urn 

N2o intereksa h RCC urna 
perspectiva espiri tual que seja 

dialkrica, mas sim, que responda 
clareza 3s questdes 

espirituais da expesiencia 
humana. 

certo dcscuido corn a esfera e'stttico-reli- 
giaso-cultural. Isto hoje tem?e reflclido 
corn a nccessidade de revalormar aespaqa 
da rntstica, da espiritualidade, do lilbrgico 
c, cm cspcciat, do cultural, sem perda d o  
acumulado na esfera do ttico-polhico. 
Esze Co ponlono qua1 a RCC se apresenla 
coma urna alternaliva $ pastoral popular: 
n2o Ihe interessa uma pcrspectiva uhpisi- 
tual que seja dialctica, mas sim, que 
rcspnda corn clarera As questks espiri- 
tuals da cxperiencia humana, 

Proposta sedutora 

A espiritualidade propsta pela RCC C 
alternativa ique la  que vem sendo 
ct>nstruida pc!a pastoral popular por dois 
rnolivos. Por urn lado, ao criar o escaninho 
do mistico, dota a cqxriencia cspiritual 
dc urn discurso mcdnico (ou cumcrcial), 
ondc Dcus curnpre a fungo de criar urna 
situaqio dc pa?. pessoal (e. coletiva), c a 
con~sapartida do fie1 6 a oraqia, sem des- 
pertar dessa forma nenhum apeln 3 
compt~rnissos Ct icos ou exigcncias par al- 
guma opc;iio cvangklica mais cancrcta. 

Por nutro lado, o w a t e r  fcstivo da ewpe- 
rif ncia cspiritual carismitica respndc % 
"carnavalidade" (lo ethos hrasileiro (sc po- 
dcrnos d i ~ c r  quc cxisrc atgum), b urna 
rcsposta 30 emocianr+l, el ncssa rnedids, 
urna proposta sedutora que foee a forma- 
lidadc do tacional. Como jri disse algukrn, 

estru tura lit<trgica do Sacramento 
da un@o dos enfermos. 

a pastoral ppuInr rn;lntet7e uma cspiri- 
tualidade do pcsuoqct para cirna. 

O carhter meciinico c icstivo tornam a 
expcritncia carirmdtica uma cspiritunli- 
dade alternativir tantn d liturpia. c 
cspiritunlidadc prcscnlcs nas i~rcja\ hrs- 
rriricas, quanro Aquclss ainda prcwnrcs 
nn Igreja tlos Pohrc~. C'on~udrr, \u:) anlstl- 
polocia dualisra n5o conrrihui para a 
supcracia da criscvigcnte na pn\toral p)- 
puli~r. 

A RCC nuna revc esla prclcnsiin, ~ c u  
p6hlim alvn prefercncial scrnprc t cm sida 
os setores ?ntcrmedihrios da sociedadc 
presentcs na I y e j a  Rnmana clou pnssi- 
vcts dc screm arrehanhados. A csrr;~~Cgia 
de vtilirar a prcgaqio corpo-a-corpo corn 
a EfhIia na m i o  fa7 parre da culrura carih- 
mritica, assim como a qucstso da 
revalori?a~io da cura, apesar dcsia l a m  
park da cstrulura litlrg~ca do sacramcn- 
to da unqlo dor enfcrmos. Tais ucst<ies 
loram in~rodu~idas na ?O%sscrn 7li.ia da 
CNBB. 
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Renoragio que conserva 

0 s  sctores intermedidrios hoje al~amcntc 
aupcrizados, no irnhito da lgrcja Cat& 

f c s ,  tern rid* valnrirados por vdrior 
rnovirnentns de cspiritualirtadc. Hojc C 
urna qucs2:io par? a prhpria aqtoral po- 
p u l a r  o a p r a x ~ m a r - s c  S c scrorcs  
~nterrnedihrioq corn0 dil Clrxlovi~ Doff, 
indignados corn a livica do cmprhrcci- 
mcnto insralatla nesra socicdadc. he tFcm 
que, partc destcs sctores, jh parriciprn ds 
prbpria pastoral popular. 

Enfim, a RCC seria mais um pribjcro ccle- 
sihstico ncoconscrvador, que jd cic atgum 
t emp parlicipa corn \+Arias clutrtls rics~a 
pcrsp t iva  pnstorsl. Sua proposta p d c  
scr cntcndida como rcnovadora na mcdi- 
da crn quc quetlra as algcmas d t ~  racinnal 
e do fr~nnal quc crnlu~ciram as igrcjas 
his~hricas, mas, como ~udn c tndw po~sui 
limites. A antropologia dualists que re- 

rcvte numa cspiri~ualidadc ~ n c d n i c a  c 
Efiva, x u  carllcr nroconsenrrdor Im- 
pclssibilitarn a RCC Jc  c r i n r  uma 
rcrdadeira "nova evangcli;mq5o" crn amso 
continente. .* 



Uma experiencia 
carism5tica na Igreja Metodista 

+ b r a  u q  d m i n  a de manhl em maim 
dc 1976. Ultimo $a dc uma 'Sfric dc 
Pregachesha Fgteja Mctd is ta  Central 
de Londrina (PR). D e  repentc, o pastor 
local, Rev. Richard Canfield, Icvant nu-sc 
do hanco e carninhou cm direqio ao altar. 
Ele tcncionava compartilhar corn a igre a 
a 'luta cspiritual' que csrava enfrentan d o 
naquclcs iiias. Ouando corncqcru a falar, 
Canfield hi tornado p r  urn sentirncnto 
de f taquc~a e lircralrncnte caiu no altar. 
Virias pcssoas (1 rodcaram numa rnis~ura 
dc inlcrccsdn e expressiie,s de louvor. Al- 
guns rninutos ma i s  tardc,  quando 
Canficld deixt~u o altar, 'elt: cra uma pes- 
soa difcrrnte' (A. Oliveira, entrcvista 
p c ~ o a l ,  tandrina, maio de 1980). 

FaFande sobre os remlrados de sua expe- 
ritncia, Canficld atirma: "Depis daqwcla 
expcribcia, que cu nio $el bem como 
dcscrevcr, mcu ministtrio mudnu m m -  
plctarnente. Foi aIgr1 impressionante. Eu 
prepva c ar pessoas sc convcrtiam. Mcu 
ministtrio comeqou a prDdu7ir frutos co- 
mo nunca. I s ~ o  me deixava surpreso 
porquc cu prcgava da mcsrna mancira 

uc antes. Mascu rnc tornei aheno d aqlio 
!a Espiritoe as ctlivas c m e ~ a r a m  a acon- 
Leccr ' (cnt revisra pcsro;~l, Curit iha, 
janeiro dc Em). b 

Ainda 
cvenlo 
197h, 

que o procaw getador Jaquelc 
rcnha comepdo muito antcs de 

aqucla manhi dc maio tomnu-se 
popularmcnte reconhccida como urn 
marco na histbria da l ~ r c j a  Mctnclista na 
Scxta Rcgiin EcIcsi;istlca (f? RE, qrle en- 
gtoha t ' s t ados  dn Paranh c L a n ~ a  
Ca~nrina). 

Uma era dc estapaqdo dcu lugar a urn 
novo momcnto de grande dinamirmo, re- 
conhccido por rorlos corn0 urn 
"movimcnro cari~mAticu" quc Icm perdu- 
rarlo por 15 anos. Ohvinrnenre esle 
movimcnla nio Ecm man~idn as mesmas 
caract crist icas dcsde scz~ inicio. Enquan- 
to al~urna~2nlrascs perrnancccram, ourrns 
ficararn em scgundt~ plann e nindi~ nurras 
I'cr;rrn tle~cnvnlvidas no decnrrcr do tcm- 
po. Entrcrantrr. dtsde o inicio clo 
~nnvimcntr~, d u x  caractcr~~ticas t t rn  sido 
mai5 cvidcrttcs: 

"Depois daquela experiencia, que 
eu n i o  sei k m  como descrever, 

meu ministtrio mudou 

mcnte rfada il cura, nt 6 a IibcnMo cs- tern tnnada aoufvd a nflexio teo16gica 
pirirual e individum, a f r a d s  daexputrio skria, tanto para clkrigos como para Iei- 
de dembnins, falo que se tornou comum gas. Obviamcnte a reflexio teolbgica 
nos cultos dc louvor e, ainda mais fre- produz equilhrio, eliminando progrcssi- 
qknlemcntc, ern rcuniks de oraqio. YarnenEc os cxageros. 

0 estiIo do cuflo - A wdem culto, nas Qutto sinal perceptfvtl de amadurcci- 
igre'as da 8 RE, Zwnou-se mais IleKCvel. rncnto, C o fato de que jA hB algurn tcmpo. 1 H6 ugat para a espontaneidadc (exprcs- mais cspecificamente nos uhimos anos, as 
sio corporal) e criat ividade (novos ipcjas envolvidas nn rnovimcntn carisrnh- 
dnticos e tcstemuaho pssoal). A hinoio- taco [Ern comepdo a recon hcccr quc a 

ia sofreu rnudanqas radicais corn novas aq5o da Espirito dcve gerar MisGio. Uma 
ktras. navos rilmos e novm instrumcntos. visdo eenoip~a,  ondc o cent ro das ativi- 

dndes C o tcrnplo, tern dado lugar, ainda 
A partir da tnfasc nos dons espiriluais, a ue vagarosrtmente, ao rcconhecimcnto 
participaGo ativa do elemcao lcigo no ac que a Misslo aconterc ondc o povo 
cult o (tant o quanto em outras ativitlades esth. Am poucos o fesrcrrrlrnho e apwen-  
da igcja) tornou-se urn impcrcttivo. Co- qa passam a tcr o mcsmo valor quc a 
rno conscqiiEncia, as igrejas locais da ha pmclaalaqdo na vido rnissionjria da d qye tanto m-ento a&mfitico coma 
RE comcqaram a crrscet [anto ern nume- RE. o rnovimento liberal-pr~essista na Igre- 
ro como em participa~io. ia Metdlista. sumiearn como reado h 

Crfticas ssfridas no 
decorret dos anos 

0 movfmento carismAtica na 6' RE tern 
sofrido criticas, rncsrno nos meios meto- 
distas. Em primcfro lugar, dcstaca-se a 
cri~ica a o  Fito dc rpe c )  mwimcnto teria 
urna Eor~c lendkncia de inicriori~~r a cx- 
pritncia dc lihurtaqiu. 

Fwalizando o "ainda nio" (o "navo cEu e 
nova terra" no futuro) o movirnento asta- 
ria tratande o "nqui c agora" dc mancira 
inadequacla. Em outras palawas, cstaria 
fa1 t ando perspccr iva histi~rica ao movi- 
rncnro. 

Uma sepnda critics, intimarncnte ligada 
;i primcira, refere-se 3 visiio smial do mo- 
vimcnto quc estaria limitado ao aspect0 
de assistcnciatismo, lidanda apenas co+m 
as conscqui.nuias do5 prohlenlas socials. 
Assim. transforrnand.c~ dircilo em cati- 
datlc, o movirncnzn ertaria afirmando o 
stnhrs qlm. 

Outra critica relaciona-se corn a vis5o 
rnissionarin do movimcnto, cclnsiderada 
por i~Equns como dcrnas~adamentt: cola- 
nial isra.  Evangeliraqio dentro do 
movimcnlo scaia 'kcnnvenccr as pcssoas a 
pensnrem corn() nh~",  nu scja, co1oni;ra~io 
tcoltgic;i. 

AlCm d i ~ w ,  por muito tern , criticou-se r" tarnhem a Enfase cxagcrar a nas prhticas 
dc cxpul~5o de dcmi~nios, revelat;i>cs c 
proftcins. 

Unidade na Miss50 hwma situa$o dc inelidcia e irrckvh- 
cia oue nrevalecia aa iweia at& entio. 
~om'um>snaco c~ararn&th rcconhecido 

I? evidente que o mwimenta da aa RE 
surgiu mnio uma reaqio h situago de 
estagna@o e apatia uc prevalecia ria 
Igrcja Mctodista nas Ccadas ds IW e I 
1970. Ohviamenre esta nio foi a Lnica 
rcayjo ,iquela situag5n. 

E intcressante notar que o mawmento 
libcral-progrcssista tambCm tornou-se 
forte na Igrcja Metodista na mesma dkca- 
da dc 1970. hrcce justa afimar, entio, 

dentro do hchciismn brasileiro, o movi- 
mento catisrniltico parece ter che ado 
para ficar, Agora, mais arnadureci k o na 
6"' RE (ainda que sinais dc exaseros P""- sam afnda s ix  encontradm a q u ~  oy a I), o 
rnovimento corneqn a sc auto avalrar e a 
buscar o diilngo corn outras tendtncias, 
corn vistas h Wnidadc na Missio. 

Assembleia de Deus Betesda: 
nova face pentecostal 

No dia 30 ddc novernho de 1W. a Igcja Asqcmhllia dc Deus Betc.sda, do hairro 
Aldcota, em Fortalc;?a ICE). dcsliguu-st: das convcnqkr regional c geral das 
Assembl4ias dc Dcm no Rrasil. Scus pastoresenplicam, atrab&i Jc urn docurncnta, 
que n desligamcntn ocurrcu dcvido 2 incomprcensrio dc muitas sctorcs da igteja, 
crn relaqio :3r pr5ticas desenvol\,idas nesta comunidade wntecostsl. 

Estas prAlicas! quc buscam cngajamento social, akrlura no que diz rcs 
costumes c t~nldadc cvangtIica, gerou cnnsideraq&s quc quallficaram a I""" 1dcrany;t 
e os mcrnhros, da comunidadc como'transgrcssores" d m  prcccitcis estatut6rim das 
Asscrnhlfi;a dc Dcus no Brasi!. 

A AsxmMtia de Dew Re~esda uptou pela separagiio, dcclarando, no cntantu, 
"scr contrriria a qualqucr cspirito rlc rckIi50, por isso, nin zngrossar6 qua1 tker 
mnvirncntt~quc tcntc em qualqucr instan! c minar adiscwsocvangf licodc uni 1 ade 
do Corpo dc Cristd. A igreja justifiw que "muitas vczes surgc a necessidadc dc 
caminhar scpararlm [crnkra  na mcsrna direqiio). Ap& longos anos andando 
juntos, Ahraia c LO preciwrarn se sepatar para quc continuassern iremu. 

completamente. Foi a l p  0 paslor preddcntc da A~wmbft ia  de Deu5 Bctcsda. Ricardo Gondirn Rdrigues, 

Mudangas e adaptsgiies $cline as pcrspctivas dcsrc movimcnto: A A~entblEia dc beus Baesda nmcm 
impressionante. Eu pregava e as corn rttrra nis& d~ p c  o pnfccn.rrafis?t~o bmitfiro tamb~m pbdc nespta& 

duq~iEo qrrp hij dc rrlais I>or~rrr~ den tro deie: a com~rtricop30 de wn evmplho srmplat, 
pessaas se convert iarn," AS crlticas recchidas tern forwdo c aiuda- r n ~ n  be!& u rc!nldncia. 

(Cattfild) do o mnvimcnto a amadurecer, Tendo 
como urn dc .wus l idcrcs o Rev. Richard OmovimrntoptecwloE h i l e i m  t ~ l d  nrunptocessude ~ ~ # o r n u i f ~ g r m & ,  
Can fie1 tl, hojc h i sp  da regiia, o rnovi- rnuilo dpida, pr eawa daj cstmf'urnr cclesibnicas muito a'dap, & la le@mo 
meniocarism6ticotem~aptesentarlo c x a c e r b a d o p ~ ~ t o a : k t i c a A A s s e m b l d i a & D a r s & ~ ~ ~ & s e ~ a ~ ~ o  

Bnfasc nor &m e no qdo liherfod~m do sinais visivels dc arnadureclmc nta. petttecoxt~ismo c n t p m t ~  rnwimerU4 $em as amarms e as p?is& de ~/nrttuux 
Espido .Fonra - Comn conscszlencia de leelm'&sticm nrrrito dgidm. 
aka redeswbena do kpiritc; Santo, o Entre tantos autros sinais destaca-se uma 
rnovimcnto desenvolveu urna Forte Enrase cresccnt e en fa% no preporo tcolrfgico da 
na husca e urn ddns dons espirit uais, c s p  rcgiiio. Oricntada p l o  Plano Nacional dc 
cislrnenzc (mar n50 enclusimmcnte) m Educacio Tcolkica da I~reia  Merdista. 
dons de Ifnguas, proftcia e a r a .  l n ~ h a -  a ha R'E estabciiceu'u&' sirninhrio que 



Entrevista e m  Enilson Rmho Soma 
Par Jqe Adiio Siiva Julianeili Em nome da vida 

Estudq pesquisat; mskti~; avaliarl promove4 coordenarprojetos 
destinudos u prornoq5o da vida integral dm pessoas, nos rnoldes da ft!, 
em todo o tem't6nb national, especialmente no Norte e no Nordeste 
do Br:mi1, ssio a Iinha de trahdho da Cnordenadoria Ecumknica de 
Servigo (Cese), en tidade que medeia relaces enrre ipjm, agsncias 
de ajuda e rnovimentos popnla~s, incentivando a ariictflqib e 

apoiando financeiramente programar e projeios popularar, 
m p e n h d s  na luta por justr~a social e no de,~envolvirnenro de 

comunidades. Enilson Rocha Souza, secretho exectrtivo du Cese, 
nesta entreuitta ao CON TEXT0 PASTOR4 L, aprofunda qtlestdes 

sohre a importancia da entidede, sua atuqdo, e analisa aspectos do 
ecumenismo bradeiro e dm rnudan~a~ nos pdre.e,r do h e  europeu. 

Em segundo lugar, os Iarntatos d m e s  
pafses estCa dimtin 8" o a .dirninuiee da 
wpetaqio  international em 1,5%. Entan 
vdrios paises jh tomaram a decisio dc di- 
rninuir cm 1,5% n total do dinheito 
enviado ao Terceiro Munda, Eva reduqso 
importante aia k d para os paism do/? 
Lcste Europcu, mas em funqio de : 
qucsl6es internas que csses paiscs mtao 
Yivendo tarnMm. Por tudo isso, vai haver 
urn imporlanke impado na ques5o da co- 
operaqgo, n5o se sabe quando. lsso 
pwque a mundo esth cm ctise finanoeira. 
Alguns aises que raeram a a*o peIa ! socicda e dc rncrcado vio ter uma enor- 
me frustraq5o dentro de puro  t e m p .  
Pcquenas minorias vio tomar a frentc, en- 
quanto a parcela maciw da populaqio vai 
vivcr sem possibilidades de panicipaeo, 
e conviver corn a desernprcgo. - Como ama a Cese? E que ~sposta 

acwdiru ser a mais c o d a  dionte dos pro- 
b l e m ~ ~  conjunturais em qrce viw o Pais? 

do trabalho. tantes, e sim a n&dade de estarmos 
juntos numa luta pela unidade, pela de- 
mocracia, pela jmtiqa. Nio interessam 
tanto essas questfie5 doutrinhrias, mas o 
scr humano cm sua s i lua~ io  concreta, c o 
ue aist los  c n5o-cristios podcm fazer, 

&cia quc O Eapidto Sanlo eaL atuando, 
apesar de todos os prnhlernas, divisiks, 
d~ficuIdades de didogo, incompreensks, 
dilerenps doutrindrias. 

Outm as cto & relacionado h poUtica de 
Banco 3 undial segundo a qua1 h6 inte- 
resse de entrar em contatn corn as 
entidadcs nio-gwernamentais do Tercei- 
ro Uundo. lsso t rnuito prigoso potque 
a t r a v k  d e w  relaqio bllatcral, vio-se 
criar no TerceCrO Mundo elites h m r d t i -  

* > 

ca5 da a'uda, se 6 que jL n5o existcrn. 'I Pewas o mais alto nivel intclcctual e de 
formaqiio t6cnic.a vio administrar recur- 
sos que hoje sao admini5trados pot p u p s  
poputarcs. 0 pwo vai perdcr, portanto, a 
condiqIo dc articipaqria. Pr3r excmplo, o 
Banco Mun f ial nia vai nandar de7 mil 
dihares para am pqucno p u p  de mu- 
lhercs, mas sim IIH mmi6cs dc dblares 
pdra uma instituiGo muito h m  estrutura; 
da. Agora, quem C o Banco Mundial? E 
aquele que segue a cartilha do FMI; c 
qucm cc~nstitul o FMI scnio os nossos 
goveraos? Entio, d o  tx nossos ~OVCTROS 

ue definirao essa plltilica. Por issq se n h  
!a Tcrccira ~ v n d a  nlo atuarrnos coordc- *r 

nadarnente provavckmcnte vamos her 
engolidos p r  tima eIikc de pessoaq alta- 
mente qualificadas do panto dc vista 
ttcnico e que utiliirarn ate urna lin_wajicm 
mais sofisl~cada que a nossa do ponto dc 
vista das citncias sociais, econi~micas 
etc. 

Outro aspect0 t que nio se pode falar de 
uma Igeja monolitica, alihs, o que t born. 
Hh estratos das igrejas que apbiam a Einha 
de trahalhada Cese, outros que nio. Den- 
I ~ O  da discussio, no entanto, a grupo, em 
conjunto, pode chegar a urna posi@o di- 
ferenle, Ha sernpre rcspeito rnutuo, e se 
prmura tomar decis6es politicas a padr  
do cunsensn. 

- A Cese prmura dar ma definiGo a 
partir da qua1 nbo somente a questio ma- 
terial 6 Importante, mas que os projetos 
ligados I questlo pratica tenham urna re- 
pcrcussio educat~va, de conscienti7a@o 
e m  nlvel do politico. Afgumas posisfies 
indicam a conscicati7a@o clo povo sohre 
a situaGo dc misCria, sabre as rakes quc 
a prduzem, para enconlrar a maneira dc 

- As m~dmqas no l a t e  Empeu ,  que 
conseqii6ncias t m m  para as #@?I cias que 
mlaboram corn ospaises do Erc~iro Mun- 
do e coma esrdo rea~ndo oo jato dc os 
marnos semtn disccr onallos ma]on*tonna- 
menre para os paises do Lcsrp  em 
sielritnerrfo dospais~s do Terceiro Mrmdo? 

- Como avafia o movimmro ecurntnico 
brasileim atuuI, nu dimenst30 do unidude e 
do luta pla  jusfiqa? 

supcrar essa situaqiio, pordrn n i e  se pode 
esperar uma organi;ra;5o qualitativa do 
puvo enquanto cle passa por privaqks 
materiais sttias. Desta fonna a Cese dB 
a t c n e o  a cstcs dois aspcctos: qucstdcs do 
dia-a-dia e da canscienii7aqiio - dosgru- 
pos locais, das igrcjas e da sociedade em 
gcral. Essa C a dimcnAo "rnicro'Vda atua- 
qio da Cesc; cspcramos, que eta tcnha 
repercusJo no macro, no nivel politico. 

- HA vinte anos atds,  o que havia era urn 
ecumenismo inlcrdenominacional enlre 
as igrejas protestanteslevangt licas. 0 
Brasil tern uma tradiqiio de aproximada- 
mentc oitcnta anos de ecumenismo, 
desde Erasrno Braga. A Cese surge para 
dar urna dimensilo difcrentc, urn salto 
quatitativo* ao incorporar a Igreja Cathli- 
ca. AIguns dkcn que a Cese conttibuiu 
para a criaqio da Conic, a partir do ccu- 
rnenisrnn prgtico, da a@o concreta, fi 
mais iAcil sc entcndercm uns e outros, nas 
qucstbcs praticas, sem quaisqucr dts- 
tinqfies. Todos os programas de  
cvangel~zaqio devem apontar as dl- 
menshes material e esp~rilual do ser 
humano, e atender a essas necessidades. 

- H4 urna drie de elementos nesta per- 
gunta. Um deles 6 o bto do crescirncnto 
da misCria na Eutopa, ou seja, do nirnem 
de pobres, dc aidt5ricos, de desem rega- r dm, dc gente sem cash de gente so irhria, 
NO momento em quc se vai para a mcsa 
distribuir os recursas sin carrcados pela 
sociedade civil, via Igteja, as ,instiruiqCies 
acaham por pensar em primcrro Eugar no 
irrnio que esth do lado, corn fomc, corn 
frio, sern casa e solitaria, e SO depois pen-  
sar naqueles que eslao a mais de dez mil 

- Como se distnbtiern 0 s  d i m o s  projetos 
entre cat(l1leos e evon&Iico.r, pattindo do 
pn-ncipio de que a L'cse 12 unfa enfrdade 
ectrmt:rrica de setviqo.7 

- Desdc a funda@io, a Ce$e definiu quc 
nSo estri a serviqo das igrejas como tais; 
mas as igrejas, juntas na Ccse, se colocam 
A disposi& como exptcssimi dc servip 
ao movimcnto popular. Podc ser que seja 
urna cxpress5o minlscula, mas uer ex- 
pressar isto - solidariegadc e 
cornpromisso concteto em favor do movi- 
mento popular, do lortalecirnento, 
oreanizaea e luta p r  justip, pa7: e inte- 
grldade das  pessaas na socicdade 
hrasi'teira. A Ccse podc, deve e est6 
apoiando projetos quc advem das igrejas, 
mas nos= b h s c  esta nas demandas, sc- 
jam de uem Forern, at6 mesmo de 
alro-bras!ciror. 

0 que perocbemos hoje, no Brasil, C que 
a80 ha grandes prohlemas quanto a uma 
rclaC;io mais aherta corn a Igreja Catblica, 

ue tcm sido motivo dc rensio do ponto 
Qc vista da unidade da ipr ja .  Outro ns- 
pecto dn nosso ecumcnismo @ que 
estamos intercssados em apoiar grupos 
afra-hrasilearos que descjam mantcr sua 
cultura, suas 1radiqim.A Cese esth abcrta 
a eles. O ue estamosvendo hoje no Brasil 7 - provavc mente urn fen8rnena dc irnbira 
mundial - 6 a grandc influencia que a 
Igreja de Rorna esta exerccndo na indica- 
~ a o  de bispos mais con~ervadores. Nlo t 
nenhuma novidadc que a Jgrcja Catblica 
rarnana no Brasil esteja solrendo urna 
pressio da Santa S& no sentido dc, pree- 
cupar-se rnuito mais corn a evangclizatpio 
no scntido traditional da palavra. 

e r a  conhecer a Cese 

'Desde a sua organizago definitiva, em 1973, a Cese baseia t d a  s 
sua atividade em t r b  palawas-chaves: unidade, dernrscrracia e justi- . - 
qa. A prirneira se expressa na unidade entre igrejas, carnunidad- 
grupos, pessoas, entidades. Sobre democracia, entende-se urn now, 
e detetrninante conceit0 de desenvolvimento, e sern a qua1 nio hg 
possibilidade de melhoria de condi~bes de vida. Justiq engloba as 
questdes conmetas, coma direitos human% protee0 2 natweza e 
outras. - depend2ttcia da Cese corn reto- 

cdo B visdo polllica de alpma igreja, ou 
dos igwjas enquartro conjtrnto ? Atualmenre inre ram a entidade as Igre'as: CatbIica Rornana, Epi- 

scopal do ~rasif, Evanplica de Con ! iu8o Luterana no.Bwit, 
EvangCiica Pentecostal ' O Brail, para Cristo", Metodista c Sresbi- 
teriana Unida. 

- Quando foi *criada, a Cese fez ma 
aailise smiol@ca da situago brasibita, 
a partir da qual definiu alguns criterios c 
ptioridades. As igrejas que cornpbern e 
venham a m m p r  a Cese aceitam esse 
documento. Naturalmeate existem 
tensiics, mas no trabalho conacto sin su- 
pcradas. A q~cstiio central t Twxr uliras, 
apesar de destacar que a dialktica entre 
prhticn c teoria tem espw fundamental 
dentro da Cese. D~scut~rnqs corn as i ge -  
jas, definirnos filosofia c llnha tcolbgica 

0 s  principais benefici&ios dos pro'etas apoiados pela Cese s%o as 
trabalhadores mnis (aealariedor. bias-frisg sern-terra, pcquenos 
proprfethios) e os moradozes de perIferia das grades cidadcs, corn 
destaque para menores e jwens, Os movimentos de defesa dm 
Indios, de rnulheres e de negros, tern recebido aten* e9ptcial nos 
1Etimos anos. 

A Igreja Catblica Romana entende que o 
ecumenisrno prtssa por ela, o que as rgre- 
jas dc tradiGn protestante nBn aceitam. 
Eiktern queslks doutrindrias, ideolbgi- 
c a s  que nos dividem; por iso, o que ternos 
dc fazer 6 sentar juntas, manter urn dihlo- 

rmanente. 0 mais impttante n i a  t 
de sermos cadlicos ou protes- 



s e m  ver- Pmio Ruheno Garcia 

atC sc di/ quc "via c crcu" (v. 8). Mas, 
Maris ctmtin~nn ;r churar (v. 1 I ) .  Ncm he 
"'dd conta" quc o Di\cipulo Amado iii cn- 

TlmC c outra retendendo cnaltcccr a IP arizudc tic con lanqa aos discipul t~,  que 
crc.r;irn mcsmo scrn Zcrcm vlslr). 

Pedro. A eles a paz c o Espirir o! A eles a 
mjssiio dc pcrdoar pecados? 

t c n i I c r a  a l ~ r l .  I ' i~r  i ~ i  se vl: que, 
orieinalrncntc., c~isriam rluas histiiriac di- 
fcrcntcr; junto ao scpoIurt~: urn;! falihva tlc 
'I.l;~ri;b M;rdnlcna. a rlulra dc PcJrrr e r l  
Dim'pulo rtnlaclo . 

O Espirito sc manifcsta naglorificac$i;io de 
Jccu5,cm sua vittiria na mortc e rcssurrci- 
qio. (1  Espirito \ern convenccr o muntio 
do pccado. Ja just ifiuaqir, c do julgamen- 
ILE ( 16.8- lO).Tcrtcmunha ao rnundo qut 
a n t i p  clrdcm hascada no pccatIo n, 
maik uxistiri. Ensinaria t~rdor o ntwr) q 
C'riqrci anunciou. 

Dc Pito, ntisso c ; ~  ituln XI rcljnc t r cs  as- 
*onh,\. t r i r  trii&hcs. Ouc rccildo o 
cv;!ngcli~rrt clrlcr nth transrnitir clustc mo- 
rlo:' I~LII: mcnsaycm u~~oca? 

Estas,ccnas juntrl an ritrnulo. ccrtamcntc, 
pcrmltcnl rn;~i% itlvuma\ r)hsun,a~i~us in- 
tu ru5ran lc5.  Dat) r lost i ic luc ;! dois 
pcrronitqcns: ii M:~ri;l hlatl;llcnir c ;I(> Dis- 
cipulc) ,\nrsdo. 

0 recado 

0 p c r d i o  dos pccadns k a superaqzio I 
anriga ordcm c d c  suas marcas. D w n c  
pohreza c m a r ~ i n a l i d a d e  cram, na  
conccpqio da Cpoca, conscqb2ncia do  
pecadtl. 0 pcrdrio 3 tcldos res~ i tu i  vida; k 
a luz que abrc 03 olhos rEi>s cegos. Restikui 
;I vid3 0 5  milrginill i/ad(~s (9.1-4 I ). 

Fiircrnus disrinq5o cntrc trts rclakos de 
apariqiio: a Maria Madatcna, aos discipu- 
lox c a Torn&. Dois scrvcm dc moldura: 0 
dc Maria Madalcnil t rr dc T>rnC. Em 
cclniurn cstcs lhi~ rclatur Ii.m urn;! crfiica 
a cstcq set15 pcrstmaycns. Mari;) c Tt,rni. 
s i n  cri~icatlos! Sil  chcgam i r  crcr dtpois 
dc vcrem. 

hlnri,t M,ida tcna i' aprc\cnlad,~ cnnio bni- 
c~ rnulhcr junta) ;to r l n l t~ lu .  Nos dcmais 
cvengcl hit:, aparcccm t;imhi.m 4rrrtr;lh 
n i~~ lhcrc \ .  Isvr mr~r t ra  uc M:lriu Mada- 
Icna tr; t  rnuitt~ rcrpcir;~~ 9 a na cnrnunidedc 
tlc .lorin. A mcmitr i ;~ rlclc r r a  cultiv;ida 
corn alclo. 

0 s  camin hos da memriria 
A ~ < i m  wndo, a conclusio do Evangclho, 
nnsscl capAulc~ 10, 6 o anlncic? do novo 
quc surgc, Tudo acontecc no primeiro dia 
ila scmana. NCS~C dia, nesle inicio dc sc- 
mana, nasce o ntyu. Afltrra num jardim 
( lQ.41).  Urn novn Eden! Lupar de algr ia,  
onde j6 n2o hit c h o r d  Na rcssurreiq5o dc 
Jcsus. no jardim, a prbpria naiure7a co- 
mcqa a scr tenovadii. Na Corqa do 
Espirito, os discipulos d n  irnhuidos rln 
poder de perdoar pccadol. d 
marcas d a  ordcm antiga. Sup 

351) ha\ic,irncnlc 1ri.s OF i ! r s ~ r n [ ~ ~ ~  dc J ~ j i l i  
20: t u rn~~ l r~~ .~ / i cv [ v .  I - I S ) ;  a ap"riqdoatrs 
~ I l sc ip i~ l i )% (b .  [$1+?3) c ;I i!p:~r~qSo ,I -l.t%rnC 
Iv. 24-2'I). c;~lit\ ~ ; I ~ I C S  Iorm;~rn urn 
c c r l ~ t  ci~njt lnlo, crlmr) I r r p  vcrcmrls m;rl\ 
dc: pcrto. Mi15 1arnhi.m ri'm, carla quill. 
3 ~ ; ) s  puculi;rriilactc\. 

Om, no conjlznro de nosro capitulo. "vcr 
pirra crcr" ccrtamentc 6 alp) ncgalivo. 
Pois, bcm-avcn!ur;tdos sio jns~amcnlc "ox 
r p c  nio Gram c creram" Iv.20). E S S ~  pro- 
mcssa tin impr~rranrr: que lucha as ccnas 

0 Diccipulo Amarln rupcra a Pedro. No 
rcl:trt~ da ;~p;lr~q;lri c~h\r.rv:i-se urn [tala- 
mcntt~rliicrcnri;rdc) para 41% ctoiq. Emhrw;r 
Pcdrcb cntw primcirt).nt~ titmulo. o prirnei- 
rn rluu u t  c cri. i. o Dirc ipulo Amarlo. 
Aliix. nia h i  urns alus5r.r darn  dc quc 
Rdrn ~ c n h a  critlo. Con~udo, Maria c Tome tarnbern n5n siio 

dc 10do ncgalivos, Aprcscntam aspcctt~s 
posirivus: cr prof~rndo amor c insi~tcncia 
clc M;tri:~ M;idalcna c a confiw;ic~ dc fi. 
dita da hncn Jc. Tipmi.: "3cnh(1r mcu I: 
Dcus rnco?" 

HA c.crl;l\ rlachriqs na scqittncia. J5 pnclc- 
rnrw riIwvrv;k-l:ic na hiqti~rin rlo scpulcro 
v ;~ / i t~  ( v .  I -  I X I .  A v ' i ~  vcr~ficitr qut  a pcdra 
In r ;~  rcmovicl:t, M;~ri; t  h.l,t~t,ilc.n;~ crirrc LI 

mi4;lr i i ( I C  cli~cipuJn'i. F,ntr;irn cm ccna. 
cn~,-tlb. Pcdrrj e il Diccipuln Arnadn. Ora, 
c\sa ccna corn o s w q  i l o ~ c  cliscipuhl< i: algn 
pr i l p r i r~  (v.  2- I l l ) ,  indcpcndcntc (10 acl.11~ 
wllrc hl i i r i :~  \t ;~d;i lcn~i j i j n ~ c ~  ~ c ~ u ~ ~ r o .  
FIla pilrccc quc ncm turnil conhc~.~mvnto 
clu rctlru c rlo IliqcipP11 Ptmiid(l. C)cs~c 

Vcmm. pjis, qut! na ccnii J l r  rirmtilo vazio 
(v. 1-18) turnos a junq90 dc duas tra- 
d~q i~cs :  ii de Maria %Iil;~dii!cna. clue nn 
pcisu;l d;~qtrclcj:lrdineiro chcgou ih V6, e a 
do Discipulo Amatio, clue "viu c crcu". 

A palavra 6 devalvida, A bwa. US corp,., 
outra vcz sc: *iem dc $. A rir 
dc dentro das scpuIturas. rn 

No ccntro de nosso capitulo, Icrnos a apa- 
r i q i o  aos t l i sc ipu lns .  E ~ t a  C 
profundamcntc positiva. Pois, clcs pude- 
ram crcr wrn vcr, como lxrvtrcra corn .n 
Discipulo Amado c ralvc? 1amKm corn 

TarnKrn a aprtriqdrl aos dircipulos (v. 1% 
23)  c. a apariiyso R Tomd (v .  2 4 - 3 )  s5o 
1 r;tdiqixs prirprins, urn;! oriunda de mc- 
mt'rri;! i i  scspciro J;I incrrdul~clade de 

As coisas v6o se invertendo 
Milton Scl~want-.. 

X f i v e m r i s  ern I5 quc u "Espirito pidirava pot sobre as 
dqlas" (GCncsir 1.2). E clas cram urn caos 
danirdo. Ncm  inh ha form&. Nada. Mas, D 
Espirito ji crlirva l i ,  a huscar seu lcrnpa, 
FC t~ cspaqn. Sucrnva, pa tavra honita, 
quc Sit7 pensilr num pissaro. Scmr P"" a o 
amhientc. Vcrifica andc desccr, nnde 
dcwansrtr. Oucm paim, H Itahf- 
mr. . 

Mas seu tempo a i  nio se esgotou. Criarn- 
-nnquem o lorturou, quem (1 fc7. a ~ o n i ~ a r .  
M a s  sua conta nio fcchou. HA LitbrEas, 
nio  muif as, quc vem para o mal. E i. c) quc 
sc passou. (1s sotdados uc fileram o 
.~eni(o tornharam diantc 10 apnimnte .  
Morscu clc, convettcram-sc elcs. E ai o 
Espiri toj6 1150 sirpaira~~a,d~sciu. Fez-se 
vcntlaval. Arrawu. Num sib dia, trcs rnll 
entraram no n o w  tempo, aquelc cm que 
or pbs teimam Cm avanc;ar; n m r a q i o  nrio 
se aquicta nas opresqiws, os olhns sc afun- 
clam no horjront~. "Foram hatirados" 

(Atos 2.41). Viviam sem ternor e tudo 
tinham em cornurn. E t d m  tinham. V tcrnpur do Es- 

p i r i t r r .  h ' c l v a ,  
acontcccm coisas 
rspcciais, aquclas 
quc charnamns de 

Surprcsa. O tempo dcu em espaqo. 
Espirito Yirou corp?, para empurrar a h 
l i ~ r i a  ri frente, dc J t l t O  estranho. Se 
W e t  ... m ianfos. S i o  santas. 

p r q u c  snltarn aos acaha pr . -. 
o l b ~  a qzlcrcr vcr 

para mais l o n ~ e ,  porque dlia ucrmich;ic, 
nos @s clr~erenrlo avanqiir, porquc cwci- 
tam m cor;~qiwc a ansiar prlr nov;ts expc- 
rii'nciar. Cl~m, as m i c i l \  tuFtt1rr n i o  s jo  I ~ O  
srrrrru.r, n5ncs1;10 t i i t )  c lcd~~ndc l r  dns ct~is,l\ 
quc vivcmrr\. do cluu cnlr~.ntarnrw ilia-a- 
-rlEa. N i l  nntlan! wlt;t\ no ar. hcm se 
enlcilarn ctrrn i~\inhn\.  h9n s:intss pnrquc 
qc almssarn intcir;imcntu i lc nilq. f;i/cndo- 
-not pi\;tr, corn 0% pi.* rlc noss:a vld,~. cm 
nchro ch.lo; ! .17~'nl~0-~0< ahraqar como 
gcnlc arn~pa clllcrn tsm car;! dc tuharao, 
I . ~~endo-n t~c  tcr p,os!t\ de irnniir at; diantc 
c l q  ijclcs mon\t ruuxos  lwmb;trtlcirns quc: 
c l i ~ ~ r n  t udrr podcr. Em 1crnflo5 dc cqpirl- 
to. ;is cniras vrio FC invcrtrnd+~. tornando- 
sc ujntas. DL' tAo sanl;~< s5o simples 

I? n quc sc dcu naquel~ Nazarcno. Fnra a 
cncontrar-sc corn urn que hatijlava n o  rio, 
Dc nrmc JoSo. Nao tinha roupa dcccnle, 
ncm ct~rnida acon.~clh;i~cl. E .;Ha c;rheya 

I ;I pri.min. marcatla cle mortc por- 
icitiiva contra ns hcprodcus c similarcs. 
3 h. '. , ~ r ~ ~ n r  para rlcntrn rlss~a trilha dc 
n'io tt-rnc coronbis quc, a hcm da 

dc, :tinria nu(> cxiqtiarn na i. r,cs, sc 
~ u c  j;i cr~ircsrcrn nit rhoca$irs. E 
trio Ini. E aqucfc qt~cpniru\+rr si pou- 
'[is o meu i i lho amadt~" ( M;trctls 

1,3 I). <:orno tarnhem ptbclcria hsvcr dito: 
"Es rninha filhit ;trnarEav. CS que nio 
pot tratar-sc C1c mcninn ... DC ~nclo modo. 
ai ncstc Namrcnti I ,  E5nirito re/. sea tcm- 

o I'r/ n e corn cl 
l i lrtn~es incurivc 
-. T~nto  a tu que 11 1 
' na cruz. 

Fxumin Ice 
hmtw c w 

'IQUE POR DENTRO DO estav; 
quc ir  
r:n/-<i 
qucrn CONTEXT0 PASTORAL 

Urn jornal-panel a sewiqo da Pastoral e c os pela par e justit 
pub!icaMo ~0n'unza do Centro Evan t$li d 2iro de  Estudos Pa 
(Cebep) e do entro Ecurnenico de\ol ; io  e I n f o r m a ~ i a  ( 

Cela e assine (petfsdo junhol'bll rv, er ~drtes gratuitos): 
Absinatura .nun/ C6 2.OOO.W 

Assinatura de apoia: C 6  3.000.00 
E x t & ~ r  USS 1S.OoNumwo a w l s o :  CrS 200 
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Se agora vivemos pelo 
Espirito, deixemos tambem 

que o tspirlto nos gule 

espondendo ao atlseio de urn grande R etor do pentecostalismo latino-ame- 
ricano, c em antinuidadc a divctsas ex- 

r eritncias, intentos, hvscas c avanqos, 
ideres pentecostais, por iniciativa prb- 

pria, ttcmos seaIi7ado vhrios enconiros, 
para dar res sta A sentida aecessidade 
de unidade 8" os pentecostais, para contri- 
huir corn a Miss50 da Igreja. 

Iaiciando em Buews Aires, Argentina, 
em 1971, corn uma reuniio, preparathrfa 
de 15 lfderes pentecostais, temos peregri- 
nado no continente latino-americano: 
estadonamos em Santa F6, BogotA (Co- 
lbrnbia - 197O),ondc reali7arnos a 1" 
Congesso Pentecostal Rolivariano, do 
qual nasmu a urgincia da unidade dos 
pentecostais da ArnCrica Latina, fato que 
se alimenta em Salvador, Bahia {Brad, 
Em$, ondc o caminhar nos levou a reflc- 
tir sohe nossa Idextidude e Diversidadc 
Pentecostal, descobrindo aqui, o ta- 
manbo, im ulso e poteneial~dade do 
M w  imento $ entecostal Latino-America- 
no. Posteriormente nos encontramos em 
Havana, Cuha (fevereiro, 19891, de onde 
partimos novamentc para Buenos Aires, 
Argcnlina (abril, 198Y) para rcalirar o 
Enconlto Pentecostal Latino-Arncricano 
(EPLA), no qua1 fizernos urn rctrospecto 
das c o n d i ~ k s  sociais, econtimicas, polit i- 
cas, culturais, religiosas do nosso 
continente, ahmarnos nossa esperanqi 
na unidade (Eftsios 4-13), no amor [rater- 
nal, na comunhlo e solidariedadc na qual 
nos unc Cristo Jcsus. 

Dentro desse panorama e apmvcitando o 
espap que nos afereceu o Departamento 
EcumCnico de Investigaqtkies (DEI), para 
reali~~qr urna relcittlra da tradiqiio prote- 
stante, a partir da perspectiva dos 
Vntecostars latino-americanos, memos 
scr de vital importincia r c a l i ~ ~ r  este en- 
contro soh o tcma gcral: Penrwosfalismo 
c Libena~do. Nossos ohjetivos foram: 

* Objetivas gerais: I) mlcbrar urn encon- 
tro pcntecostal quc tenha como eixo 
central, a teflexio critica e construtiva da 
cxperiencia pcntecostal latino-ameriw- 
na ,  a f im dc conrrihuir para o 
enriquccimcnto da idcntidade pcntecos- 
tal, sua contrihuiq5o an ecumenismo c A 
Misqkl da Igreja; 2) propiciar urn cspap  
para debater problemas, dcsafios e 
con~ribuiqiies do Movimcnto Pen~ccostal 
n o  contexto latino-arncricano. 

Objctivos especlficos: I) compartilhsr 
elerncntos histhricog sociolh@cos e tco- 
Ibgicos, sohre as orlgcns dc nossa f6 
pentccosral, a fim dc caracterirar nossa 
particular idcntidade pentecostal como 
a cnte catalimdor dc mudanps sociais; 
27 comparrilhar a at ividadc teolbgiea 
pcntemqtal, quc, tern scu p n t o  de partida 
na txperiencta coltidiana c se dcsenvolvc 
nos testcmunhos, nos louvores, nas curas, 

Este t w o  foi prodhido corn m I t &  do Encontm 
Pentecostal U i n o - A  rnericano, que reuniu, ms dim I a 5 & 

dezetnbro de 1990, urn po de lidem pentecostuk da 
Arnkrica Latina e Can'be, ~r ntre eles, pastores(ar) e leiga~ (m). 
0 encon fro recebeu o apoio do Conselho MundiaE de I p j a s  
(CMI), do Comelho Latino-Americana de I ejm (Clai), do 

Deprtamento EcumAnico de Invesiigaqdes ( d EI} e do Sewiqo 
Evangklico para e Desenvolvimento (Sepade). 

nas era* na adaraq50, no Bat ismo os h o m m  c mulhercs de boa vwmk ns 
corn o Espirito Smto, e refonp a i m p -  a@o reconciliadora do Espfrita. 
tindaque tern a a h a ,  ocspirita eo carpo 
como unidade indivislvel na Missio da 
l ~ e j a .  Sobre a pastoral pentecostal 

Compartilhamos atguns dos aspcctos de 
nossas principais reflexks: 

0 crescimento deseavolvido pw nosso 
mwirnento peatecostal, tern ~roduxida 
rnudanqas substanciais na foma dc viver 
a F& na AmCrica Latina. Pela riquela de 
experi&ncias cspirituais, as quais ofere- 
cern uma via de integtaeo pssaal e de 
reconsfruq5o comunit6ria, o pentecosta- 
lisrno tern passado a ser uma das  
expresshes mais dinimicas do cristianis- 
rno em nosso continente. 

Como rte de urn proctsso de bus- dt  
idcnti cr ade e autactonia latino-america- 
na, crcrnos ser indispcnsivel fortalecer 
aqucles esforqos dc recu .raGo c apro- 
priaqria de aosw rai~cs r istbricas, tanta 
em cada urn dc aossos paiscs como no 
subcontincnte. Este nos permitird corn- 
precndcr qua1 € o nosso pa 

~l =Orno colahradorcs na MissJo de eus pela 
rcden@o e plenitude de todo hornern e 
de toda mulhcr, c. de toda a criaqlo. 

0 rnwimento penrmtal  se m l w  ma- 
joritariameate, entrc os setores mais 
em obrceidos de nossos c a m p s  c ci- 
daJcs. A panir dessa realidadc, quc foi 
tarnhCm a rcalidade na qua1 Jcsus situou 
s t y  ministerio (Lucas 4.18), o pcnlecosta-, 
lismo desafia uma socicdade cm pccado 
c em franco proccsso de dccompc\siC;io; 
e, ao memo ternpa, d reptado p l a  neccs- 
sidade dc just i ~ a  e restauraC;?o dc nuLws 
povc~s. entre os quais se destacarn a mar- 
ginalizaqio da rnulhcr, dos indigenas, dm 
negros, d~ jovcns. A cstes dcsafios s5o 
dadas respstas cspcranqosas mas lam- 
bCm muitas v e x s  escapistas. 

Preocupa-nos e entristecc-nos o ftaciana- 
mcnto c a fragmenta~o ainda prestnte 
cm muitas de nossas denomina$%s pen- 
tecostais. E o  dolorosa realidadc nos 
dcsafia a aprofundar n m o  lrabalho dc 
estendcr pontes de comunica60 .c a@o 
pastoral corn t d o s  os cristios e cnst%, e, 

A pastoral pentecostal tern seu ponto dt  
partida no cotidiano, na experiEncia di6- 
ria, Ai se vivc a ft, a prega@o, c, sc 
testifica da esperanqa do Reino de DCU, 
Inicia-se corn a c o n v c ~ o  a Jesus Cristo, 
que produz uma rnudanp de vida, dc tal 
maneira, que o testemunho pessoal se 
convcrte no meio privilegiado para anun- 
ciar o Evangelho. O culto i: o momenlo de 
expressar as cxperiencias de [&*as kn- 
qios, e wmpartilhar, corn a ajuda do 
Espirito Santn, corn os irrni? e itrnis, o 
go70 e a [&no D e w  conosco vlvidos a cada 
momento, cm todo o lugar, todos m dias. 
For ele, as preocupa~dcs, os avanps, as 
lutas dos sctores pohres encontram no 
cult0 pcntecostal urna cxprmia de espe- 
ranq fraterna, ainda quando atravesscm 
momcntos de temor c de dor. 

Nas Iiltimas ddcadas tern surgido aume- 
r m s  igrejas pentecmtais nacionais, nas 
quais se vislumhra, corn malor clareza, 
uma pastoral quc tern suas rai~m na vida 
e n o  sentir do povo. As exprcssdes culru- 
rais aut4~tones se refletem no canto, nas 
melodias, nos ins~urnentos musicais e na 
criatiwdadc cultural. 0 rninistr5tio autb- 
clone da pastoral pcntecosral tadica todo 
Ermio c ~ r m i  na comunidade. Tdos m 
crentes sio amplamcnte valoriadm e sc 

c?twettern em pidcipantcs ativos do mi- 
n~stkrio pastoral. As irmis extrcem 
diversos ministtrim mas urn desafio quc 
se aprcsenta B cornunidadc pentemid, 
em rcIaGo h rnulher, C estimular seu Ira- 
balho como discipula de Jesus Cristo; e 
rcwnheccr os traps particulares do mi- 
nisttrio pastoral kminino, ue pcrmitam 
trabalhar pela fgualdade 1 e hornens e 
rnulhcrcs no ministerio pastoral pente- 
costal. 

Reafirmamos aossa cwvic@o na obra do 
Espirito Santo, que sc rnanifesta nas di- 
versos don?. Nac experiencias de fk, gut 
impadam a vida pessoal; na vida famillat, 
aa vida comunidria; e, em t d a  a criaqso, 
tramrlotmando-as e cnchend*as da pte- 
nitudc de Dcus. Plenilude de Dtus, que 
se rnostra na multifnrme a v  do Senhor. 
Nas a q k s  liberfadoras f o Esplrito, que 

9 uchram as esrruturas paminosas de 
esttuiGo, mistria e morte, vencidas p r  

Jcsus Crkto. Nos testernunhos pdermos 
de mulheres e homens que, na igreja c 
fora dcla, lutam e trabalham p l a  "vivlda 
ahundantc", prorncssa dc Jesus para os 
pobtes, os tristes, os que n5o t2m qucm os 
socorta, os oprimidos. 

W a s  cstas maaifesraqks do 'Espltito nos 
m o w n  a continuar invcstigandn a rique- 
za do dom do discernirncnto, para 
mmptecndcr a  onl lade de. Deus, agradh- 
vel c perfcita; assirn tamkm, a promrssa 
do Reino de Justiqa, de Pal; de Amor c 
Gozo do Es Irito Santo; c, *tarnb&m, a 
Flrpectiva & pobre, do movlmento ccu- 
rncnrm e da ML&O da Igrcja. 

A glbtia seja para Deus, sempre! 

FEMlNlNA FACE 
0 Feminino - uma abordagern a partir da Psicbiogia 

D m :  29 e 30 de junho 
-1: CMcam Rora - Centre de Reunlhs 

Rua Vigbie J d o  de Pont*, 766 
Santo Amarc, - a o  Pawlo, SP 

in&-: at8 o dla 20 de junho, pelo tele(me (0192) 41 -1459. 
Urnite de 30 vagas. 



M e d i t q h  feita* bjspo Isac AW, em 31 tie junho tie IYM, na 
dertum da reunrdo da lideranga dm Igrejas Metodha, Evangdica 

de Confisio Luterana, Epbcopal, da regicio de Porto Atwe, 
assessor& pelo CEDI. 
(Efksios 4.6- 7; I 1 - 16) 

Significativa a mama express50 t 
conceder: quem dh c concede a $a% 
tarnMrn concedc ~Crios,lsto E, 
os don F, os caris1 

"a graqa iadividualiza-se nos diversos 
carlsmas dados a cada urn" (Masson); 

I 
b 1 "devemos cornpreender que a grap 

I 
i .  dada a cada urn segundo a dddiva que 

I Cristo Ihe far, que varia de urn crcntc a 
f ourro crn virtude da divcrsidade das 
4 4 
2; - - pessoas e de sua caminhada espiritual" 

Bbpe Isvr Rodr(fur* ,va (Mason  j; 

D eus e mbre tdos ,  age por rneio dc "Esta graqa nio se individualiza em dc- 
rmfos e ect6 em todos, e a graw loi trimento do todo, da unidade do corpo 

concedida a cada rrm de nh, segundo a de Uristo, mas cm seu proveito"((Mas- 
proporqlo do dom de Cristo. son). 

Todos e cad0 urn. 

Refere-se o aap6stoIasC, aoscrentes, am 
que "loram chamados" (v . l )?  N o  
contexto main prhxirno parece ser as- 
sim. 

Ele refete-se unidade do cbrpd no 
mcsmo Espirito, em uma sh espetanqa 
c crn uma sb vocaea. 

A mirn me patece, no entanto, quc, 
quando chega esla 

cnvolvc a ~otalidadc, nada escapa ?I sua 
a ~ i o  c ptesenqa: r r h r !  

Dc reycntc, valendo-se do jogo dc 
contrastes, Paul0 fala na graqa concedi- 
da o cad0 urn. 
Est e todos c coda urn pcrmanecern para 
n6s sinais do misttrio da aq50 de Dcus. 
Csernos fitmcmcnte na prescgrt de 
Deus na totatidade de rudo e de todos; 
crcmos tarnhem na cspcciljcidadc da 
vocaqio, da apropriaqio da graqa, na 
pctw~naE~aqiio da cxpcritncia da f6, o 
que nio sipifica o individuafi~mo cx- 
cEusivista mas que o rodo da presenqi e 
a ~ i o  sc asstlmc individualmcnte para 
logo se integrar no corp  corn R "justa 
coopcraGo de cada parten (v.10). 

Nth, metodistag acabarnos de celebrar, 
mais urna ve4 o dia da chamada " c x p  
t iencia de Joao Wesley*: a sua 
cxperiEncia dr graty individuaf'uada, a 
graqa como d5diva pcsmal, o assumir 
pssnal, memo ae tamMrn oferta a 
tdmevisandoo 9, mderodos. 

O T i s  da N o  de Deus e o coda urn 
da apropr'ra~fwda grap mantern-se em 
tens50 e completaq50 - Deus 6 ao mcs- 
mo tempo Scnhor do Universo e se 
relaciona cam a pzqsoa, conccdendo- 
]he a paw na m e d h  de Cristo! 

SEpndo a v i a  do aphtolo, a 
Cnsto, rnanifcstaGo suprema 
larnMm sk dados, aconcedidcrs, os mi- 

"0 crescimeato do mrp t :di- 
da da parte de cada crente neste 
crescimcnto, aa rnedida do crescimen- 
to de cada urn, na dircq50 de Cristo, na 
direqso da fC e do crcscimcnto do Filho 
de Dciis, nn dirc6cl da rnaturidade es- 
piritual, crescimento qirc niio pode 
h e r - s e  senio no amor, na comunhio 
dos irmios, na solidariedade rnittua 
que unc tcldos os memhros do corpo dc 
Cristol*, 
hunidade que p r d m  do hi, a g a p  
ctmcedida par Cristo, que tamhem 
conccde os rninist6riw, a diver<idade 
das funqGes na unidade do ser, Icvtw- 
-me a ampliar a visio do individuo, vis- 
-.i-vi~ mm a Igrcja, para a vis5o da 
Ipeja no scu todu c: scus "ct~rpos eelc- 
sagst icos". 

Certarnente a divis5n nsggnica nio C 
uma virtude; creio por6m que a divcr- 
sidade de visks da obra e do Rcino, a 
diversidade dc rnanircsraqCxs de vida, 
~eslernunho e serviqo, odum se corn- B pletar no caminho a rnaturidade 
corporat iva soh a mcsrna c a h q a  - Cris- 
to. 

E stssim, como somos difercntes mem- 
bros procuraade nos completar, 
prtcisamos de difcrentes juntas que 
nos ajudarn a ajustar o carninho do 
creseimcnt o. 

Enquartto preparava eata mediteo, 
vcio-rnc a vigo do CEDI como uma 
destas Tuntns" quc buscam ajustar. fa- 
cilitam o crescimenio, ofcrecem 
suhidio para QS "ligamentm". 

AtnvCs de sua viGo inter e inhp ecle- 
siistica se estabelecem vinculm de 
unidade na caminhada que, assim de- 
sejamos e testcmunhamos, nos tern 
ajudado a entender rnelhor nosso 
"cantcxro" missiunArio comum, e cnmo 
a graqa *concedids" a cada ma de nos- 
sas igrejas p d e  smar para o todo. 

Qae Deus nps conceda essa maw. 
AmCm! m 

Isac Alberto 
Rodrimes Aco 
(1935, marp  - maqo, 1991) 

* Nasceu em Angola, foi casado corn 
Graciela, e ai de sete filhos; 

m veio para o irasil (1962) depois de 
ter sido coordenador deescolas 
rurais em slra pfltria; 

* aqui fez teologia (1966) em Rudge 
Rarnos (SP), na faculdade da Egreja 
Metodista da qua1 seria diretor 

P982): e ltosofia na Pontifiia Univevidade 
Catblica (RS) e, posteriormente, foi 
a Bossey (Genebra) fazer rnestrado 
em teologia; 

s pastoreou Egtejas em Sfio Paulo, e 
no Rjo Grznde do Sul; 
exerceu diversas lideranps, 
artiwIamenze, na II Regirio 

Eclesiiistica da Tgreja Metodista 
CRS); 

a'foi eleito his o dessa mesma ~egi i io  f (T982) no X U Concf io Geral, 
depois presidente da Confe'edetaq3o 
das lgrejas Evangtlicas Me todista 
da .Arndrica Latinrtl e dn Caribe; 

m e presidente do Conselfio Nacional 
de Igrqjas Crist%s do Rrasil; 
e vice-presidente do Conselho 
Latino-Americana de Xgsejas; 

a e assirn, bispo, presidente, vice, em 
suas fttnqfies episcopais, morreu, 
aos 5t> anos, de acidente 
automobitistico; corn ele rnerseu 
seu Cil ho Marcos Wesley, e outra 
filhlr ficou em grave estado (25 de 
marqo). 

Esta sintese 4 no fundo, mais sfntese 
ainda, porque tern trts verbos - nasceu, 
viveu, rnorreu - corn sews complementos 
e adjunto%. c, porem. no sepndo verho 
- viveu - que se cruzam nossas vidas. 

E foi erh seu viver quc Isac nos fez 
ctcwr, viver; itumnou nossos 
caminhos; fez resplandecer nossa 
esperanp; anirnou-nos os dednimos; 
alegrou-nos as tristezas; foi essential c 
subsmciaImente bispo - pastor de 
pastoregas) t 66is; IICgQU e mchaqou 
ser b i s p h r m @  bisps-tecnocrata; 
foi bispo'e morreu bkpo. 
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