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ECO 92
As igrcjas tambCm se pronunciaram em
rela@o 3s questiks do meio ambiente
que agitaram o Rio de Janeiro na
primeira quinzena de junho. Saiha
sobre o Encontro Ecurni?nico
Lnternacional ECO 92.
REPORTAGEM -piigina 1I

DEBATE
CONTEXT0 PASTORALpublica
neste ndmero o segundo suplemento
DEBATE, em comemorapo aos trinta
anos da Confedncia do Nordeste.
DEBATE resgata a lembraqa desse
importante evento da hist6ria dos
evang6licos brasileiros. S o
depoimentos e adlises que levam
prim6rdios e grandeza da Confederago
Evangdlica do Brasil.

CLADE
Aproxima-se o III Congress0
Latino-American0 de Evangeli.ra@o
que pretende reunir, a exemplo dm
anteriores, evangdlicos de todo o
continente. Valdir Steuernagel,
presidente da comissiio coordenadora
do evento, fala a CONTEXTO
PASTORAL sobre os prcparativos.
ENTREVISTA -pdgina 3
1
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Senhor, radicalizai nossos sonhos!
A s conversas "mais velhas" sobre juventude, ndo raras vezes, lembram
casos de filhos que seguiram rwnos opostos aos esperados por seus pais.
Siio os generais de filhos hippies; os hippies de filhos bancdrios...Enfim, a
juventude com sua irreverencia radicalizando mensagens escondidas.
Aquelas que muitos ndo confessaram, mas sonharam no intimo do far ou
com a c a b e ~ ano travesseiro: talvez aqueles que o Senhor sabe antes que
se explicitem.
CONTEXT0 PASTORAL revela, neste nlimero, por intem'dto da hktdria,
sonhos mais e menos revelados e materialitados: da juventude nos anos de 1960,
70 e 80; da unidade vkivel dos crista'os e da atuali.de pela paz e just&a.
Mais do que um balango sohre o tema das jitventudes cristcis ontem e hoje,
o importante 6 investir nu sfntese que os jovens hoje vOm realizando ou
conseguem realizar daquiln que se tentou explicitar: corn depoimentos,
andlises criticas e ahordugens perspectivas.
Pela urtidade visivel dos cristiios sonhada ao longo de tantos anos, passos
forarn e continuum sendo dados. E o exemplo que se aproxim,~do Terceiro
Congresso Latino-Americuno de Evangelizagdo (Clade [/I), ahordado nu
entrevista com opastor Valdir Steuernagel, coordenador da comissrio
orgnnizadora do evento.
Outro exemplo vem de ltnr passado de trinta anos: a Confer2ncia do
Nordesre (1962),promovida pela en ta'o Confideraqa'oEvang6lica do Brasil
(CEB). 0 segitrldo suplemento DEBATES recupera a memciria desse evento e
da Confederaqiio, corno grartdes expressdes para o movirncnto em pro1 da
unidude evange'lica e da encarnaqrio ria realidade hrasileira. Apesar do golpe
hi.~tcirtcoque se ahuteic sohre aquele movimento, muitas yessous e irliciativas
tornarpm-se herdeiros e se fazem representar ~ i n d hoje.
u
0 cuidado com as novidudes e' garantidopelo compromisso hisdrico.
Neste vi& situa-se para os crisldos a questa'o do meio ambiente -vista a
partir de anos de cornpromkso com a justiqa e a pluralidade aut6noma dos
povos. A Confercncic das Naqdes Unidas sobre Meio Amhiente e
Desenvoh~imentoteve um acornpanhamentoparalelo em reunia'opromovida
pelo Conselho Mundial de Igrejas, Conselho Latino-Americano de Igrejas,
Conselho Nucional de Igrejas Cristlis e Coordenadoria EcumOnica de Servifo
(Nova IguaplRJ, I a 7 de junho), albm de vcirios observadorrs convidados
entre grlylos e crista'ospela paz e justiqa.
Aopassarpor irma critica musical aqui, d n depoimento ali, novas
propostas e urn sicplemento acold... que se reproduzum ecos de urn
compromisso novo, entre as mensagens e as diversas sinteses qqlte a
leitura-vida possa gerar.
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0 jomal CONTEXTO PASTORAL (...), sem
ddvida alguma, imp&-se ii considerago dos
lideres evangtlicos da atualidade, que, em geral,
rstiio laborando apfitica e lerdamente, ante a
realidade conjuntural do evangelis~nobrasileiro.
De fato, as igrejas denominacionais nlo estiio
se apercebendo de que precisam cxercitar
reacionariamente o poder real do cristianismo
para "mudar a realidade" do context0 pastoral da
nossa tpoca (i..).

Rev. Salustiano Pereira Cesar
Stcretirio da Ordern dos Ministros EvangClicosdo Rrasil
Rio de Janeim~RJ

Temos recebido, seguidamente, o jomal
CONTEXTO PASTORAL. Sua leitura tern sido
apreciada. 0 pericjdico 6 muito precioso.
Queremos, na oportunidade, agradecer a
remessa, rogando a Deus que os abensoe
suficientemente.

Oswaldo de Pinho Monteiro
Igreja Presbiteriana de Vila Leopldina
Slo PauloiSP

itico dest e
Muito j p t o pelo env,
~hriada
la missio~
importante jornal na (
Igreja. Na verdade, d um imtrumento precioso,
tendo-se em vista a riqueza de textos, reportagens
e, sobretudo, recursos ministeriais para melhor
servir a Causa do Reino de Deus.
Portanto, a minha palavra de carinho e
encorajamento para todos voc2s. "Venha Teu
Reino".

Bispo Adriel de Souzir Maia
Presidente do ColCgio Episcopal da lgreja Metodista
Belo HorimnteMG

Recev~exemplar de CONTEXTO PASTORAL
nQ6 (pub1icac;go que nlo conhecia e me pareceu
excelente, corno tudo o que voc&sfazem)
dedicado P comemora@o dos 25 anos da
Conferhcia de Genebra.
Eu, que sou propenso a recordar aniversiirios
deste t i p , sem dtivida por haver estado em julho
no Rio da Prata, este me passou por comeleto.
Chamou-me a aten@o que n2o se tives:se
mencionado este assunto na revista Onle World,:1
qua1 recebo desde o primeiro nfimero (...).
As tn?s contribui@es que VOCCS pubIicaram
s5o magnfficas, especialmente a de Jether
Ramalho e o fato dele ter tido a boa id6ia de
dedicar o texto em mem6ria do inesquecivel
Mauricio.
Corn rela@o 3 situa@o atual, me impressionou
o final do artigo de Paul Abrecht, por coincidir
com uma das minhas principais preocupa@es
quanto 3 resposta da Igreja em geral aos novos
tempos Go desafiantes e t r 6 ~ c o sque enfmntn
nosso munc
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Carlos Alberto R. Aives
Rubem Ak ves
t i t den
lnscricites pelo telefone 0192-4~1+~,r

Luiz 0 1
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TODO 0 EVANGELHO PARA TODOS OS POVOS
Entrevista corn Valdir Steuernagel

De 24 & agosto a 5 de setembro, aproximadamente mil pessoas estariio
reunidas em Quito (Equador)para o Terceiro Congresso
Latino-Americano de Evangelizapio. Na pauta estd a busca da mi&&
vislvel da Igreja, estandarte ab movimento evangelical. Valdir
Steuernageh presidente da comissdo coor&nadom do congresso,fala a
CONTEXT0 PASTORAL sobre o evento e o seu s i g n i ' d o no contexto
dos 500 anos de evangelizaqio na Amdrica Latina.
0 que t Cla&?
HA, na hist6ria do protestantismo latino-americano, pelo menos duas grandes
vertentes ecumCnicas. Uma, digamos,
tende para o institucional e o formal.
Quer representar igrejas e institui@esestabelecidas e se re~ne,na AmCrica Latina, em torno do Conselho Latino-Arnericano de Igrejas (Clai). Aoutra vertente,
informal, reune pessoas em torno de urna
agenda que considera prioritaria. 0 Terceiro Congresso Latino-American0 de
Evangelizago (Clade III) se insere dentro desta vertente e se integra numa tradi@o que, desde Clade I (Bogoti/1%9),
privilegia a evangeliza@o como uma das
marcas centrais na vida da Igreja. Desde
os primdrdios Clade tem afirmado sua
identidade evangdlica, o compromisso
com urna misslo que seja integral e a clara core cheiro latino-americano.
0 que se espera do Clade III?
Acontecendo em 1992, Clade 111evoca uma sCrie de simbolos e expectativas.
Em primeiro lugar, C necessirio repensar
a evangelizaeo quando se lembram os
500 anos da chegada do cristianismo is
praias latino-americanas. Da evangelizag o que tivemos e passando pela evarlgelizaeo que temos C necesslirio pensar a
evangeliza@o que queremos.
Niio apenas o ano de 1992C carregado
de simbolos. Apr6pria dCcada tamMm o
6. Ameta e a sindmme do ano 2000, com
a respectiva irrupgo de um novo milenio, estiio desencadeando um intenso
process0 de planejamento quanto B tarefa
evangelizadora da Igreja. Inumeros planos e slogans, que buscam focalizar a
evangelizago rum0 ao ano 2000, estiio a
povoar a a enda de importantes setores
da Igreja. precis0 que esta euforia seja

i

avaliada com esmero, e esperamos que Clade 111possa s e r um parceiro d e
dialog0 responslivel neste
pmcesso.
E, niio por dltimo, Clade
III quer destacar e refletir
acerca do verdadeiro movimento missionirio que esta
mobilizando indmeras
igrejas do Terceiro Mundo.
A Amtrica Latina, enfim,
acorda para a sua responsabilidade missioniria que 6, por natureza,
de cadter universal. por isso que o
tema de Clade diz "Todo o Evangelho
para todos os povos da AmCrica Latina".

E OS primbais ternas a serem
dos?
0 tema do CIade IJI reflete o conteGdo
e a pr6pria didmica a ser seguida pel0
congresso. Ha neste uma decisiva conomissio16gia
indicago
para hts
de c o m p m ~ S m
biSioOs:
corn o Evangelho, com o can4ter universal dele e com a AmCrica Latina, nosso local histdrico de encarna@o e vocaqlo. 0
evento teri, assim,
uma concentrac;lo
teol6gica - "todo o
Evangelho" -, um
enfoque missiol6gico
- "para todos os poVOS" -e uma dimensiio socioeconbmica,
politica e cultural "da AmCrica Latina".
Enquanto as trCs
enfases acirna vlo dar a estmtura basics
do congresso, o pmgrama obedecer6 a
uma dinirnica que quer ser participativa
e integradora.
Queremos que Clade seja um evento
de celebra@o e oraeo. Toda a dimenslo
li~rgicaesta sendo preparada de tal forma que possa estar em sintonia com as
Cnfases do programa, com as variadas
expresshs de louvor presentes no Corpo
de Cristo no Continente e leve os patticipantes a uma espiritualidade que saiba
integrar contemplaGo e encarna@o. A
orago C reconhecida por n6s como sendo de fundamental importlncia e, por
isso, urna rede de intercess50, por varios
paises da AmCrica Latina.
N6s queremos ser platafonna e, dessa
maneira, possibilitar encontro, gerar esp a p para compartilhar experiencias, caminhada na reflex30 e para levantar
perguntas que, por sua veg querem ser
objeto de encontro, reflexiio e orago.

sante notar que a semente para o Congresso Brasileiro de EvangelizaqPo
(Belo Horizonte, 1983) foi plantada por
oolsiiio de Clade II (Peru, 1970). HB uma
sintonia muito pr6xima entre a agenda de
Clade XI1e a caminhada missiol6gica que
no Brasil tem sido abrapda, entre outros,
pela Fraternidade Teol6gica LatinoAmericana/Brasil e setores significativos da Associaqiio Evang6lica Bmileira.
Por outm lado, 6 importante que os
brasileiros caminhem rumo a urna maior
integraqlo latino-americana. Por vezes
essa convivtncia C tensa mas o caminbo
do isolamento niio d nem recomend6vel
nem sauavel. Por isso esperamos que a
dclegaqiio brasileira venha a enriquemr
o colorido de Clade fII e tenha, ao mesmo
tempo, a sua identidade e peculiaridade
reconhecidas, respeitadas e valorizadas.
E niio se pode deixar de mencionar
que Clade III tamEm vid a se constituir
numa platalorma de encontro de brasileiros com brasileiros. E 6 no encontrc nlln
se cresce.

E sobre os participontes e os setorc
eclesiais que estrzrrio representados?
A inten@o da Fraterniclade Teoldgica
Fale-nos dos principais objetivos que
Latino-America1
ma, que Promove Clade
nortearrio o CIade LII.
III,
C
que
ele
se
constitua numa a mpla
0 s objetivos de Clade 111 foram deliplatafonna
de
encontro,
celebra@cD, mneados em quatro aspectos principais: reflex50
e
compromisso
para
todo o povo
lembrar o acontecimento histdrico de
evangClico
na
AmCrica
Latina.
Como
1492e seus efeitos, compreendendo-os e
dessa
inten@o
eu
citaria,
como
simbolo
avaliando-os sob urna perspectiva evanmesa-redonda
aceda
uniexemplo,
a
gClica; reconhecer o crescente dinamisdade
da
Igreja,
no
p
m
p
m
a
de
Cia+
mo missionirio e evangelizador das
que sen4 ocupada pelos president
igrejas evangtlicas na AmCrica Latina,
Clai e do Conela.
em suas diversas manifestaqhs, tornan0 quadro-alvo de participantes (
do-o objeto de reflex50 teol6gica e cn'tiuinte:
qua1
se
esti
trabalhando
6
o
s
e
g
ca, 3 luz da Palavra de Deus; tomar
35% de leigos, 35% de pastores, l(1% de
consciCncia do desafio do momenta atual
estudantes de seminirios, 5%de pmtesna AmCrica Latina, convulsionada por
sores e representago de i n s t i t u i ~ hteourna profunda crise em todos os aspectos,
16gicas1 0 % de missionfirios e lideres de
a qual, tornando-se mais aguda nos dltiministiirios paraeclesihticos e 5%de obmos anos, tem afastado as igrejas e os posewadores e imprensa. AlCm disso se esvos; e contribuir para a fomentago
pera que 30% sejam mulheres e 6 0 8
unidade do povo de Deus mediante I
sejam de 20 a 45 anos. Espera-se ainda
intedmbio de experiCncias que pem
Como t natural, a delegago brasileira urna significativa representago de indio surgimento de novas fonnas de colabora@o para responder ao imperativo mis- deven4 ser urna das maiores. Por um lado, genas que estiia organizando um consionirio do Evangelho num mundo de tal participa<Xo representa a continuida- gre=o como UIII evento pd-Clade.
de de uma caminhada interna. interesmudanps.
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I IGREJA LUTERANA DE NOVA FRIBURGO - 168 ANOS
elata comt
0 pastor J. E. Schlup
No dia 3 de maio de 1824 chegaram a Nova Friburgo/RJ 334 agricultores protestantes.
Vinharn de Kirnbecherbach, Alemanha, acompanhados pelo p t o r Friederich Oswald assim:
&nto A0 s cultos realitaram-lrc inicialmente ao ar livn M con&Fncia &
Sauehnn. Inicialmente se destinavam A Bahia, entretanto foram deslocadas a fim de
e
C6neg0,
onde
os
imigrantes
acamparam
&ran&
mestr,
agrrardondo
a
s
=us
lot- %A
socorrer a coldnia sufqa em decadencia e que se instalara naquela cidade fluminense dcs&
1820. Cabe lembrar o fato de que os sufqos que vieram para Nova Friburgo procediam do 1827 construlrom o sar p r k i r o tanplo no memo lugor, a enfdo ' P r q a do P e h i r f i :
o mtsmo.Somen& nm 1857foi
Cant50 de Friburgo (em aledo, Freiburg). 0 s agricultores f m m mntratados na Alemanha mas as autoridah locoismandan
oje]
Prap M a d i o Diao
tmir
WM
ignjoperto
do
k
a
l
ant
em 1923. A data de chegada C tamMm eonsiderada a data da fundafHoda Igreja.
0 pastor Sauerbronn,mesmo residindo distante de Nova Friburgo (cerca de cincobores),
F-nte Roily, 1)lmaa A. H i d & Donuauar ao e n t i f t a B n r i l d r a A m .w 3;
pastoreou a Comunidade por trinta e nove anos.

Xerhm Urgente
"Apoio, v a l o r i z a ~ ~ oreabilita,
$5o e libertaqio de qualquer pessoa dependente ou usu6ria de
qualquer tip0 de droga", 6 um
dos objetivos do Projeto Xerdm
Urgente-uma iniciativa de um
grupo de evang6licos de X e d m
(4g distrito do municipio de Duque de Caxias/RJ).
0 projeto pretende, altm do
apoio espiritual aos drogados,
possibilitar A reintegraqio deles
na sociedade e abrir espaqo na
comunidade para conscientiza$50 e compromisqo no combate
As drogas.
0 projeto atua em t&s Areas:
apoio e valorizasio humana;
apoio social; reflex20 e capacitaqio. No mCs de marqo foi lanqado o jornal Projeto Xertm
Urgente que visa o envolvimento da comunidade com o projeto.
Maiores informaq6es pelo telefnne (021)779-1932.

CEBs do Nordeste
buscam articula@io

questties referentes ao respeito
pelos diferentes modos de ser na
sociedade, como um "niio" aos
totalitarismos e dogmatismos.

Conic tem novo
secretiirio executivo
0 pastor da
Igreja EvangClica de Con
fissio Luterana Ervino
9chmidt 6 o
nnvo secret$n o executivo do Conic. Schmidt
substitui Emil Sohottka, que
deixou o trabalho para sc dedicar a um perlodo de estudos.
A sede do Conic fica h R. Senhor dos Passos, 302 - 90020
- Porto AlegreRS. Tclefone:
(051)224-5724. Fax: (051)
228-8829.

Clai e Conic
promovem encontro
sobre os 500 anos
0 s 500 anos de dominaqio da
America Latina foram tema do
encontm promovido pelo Cons e l h o ~ a t i n o - ~ m e i i c a ndeo
Igrejas (Clai-Regis0 Brasil) em
coniunto com o Cor.aelho Nacional de Igrejas Cristls (Conic)
em Porlo Alegre (4-5/4/92).
0 encontro reuniu 20 representantes de igrcjas e entidades
de serviqo do sul do Pais.
Este foi o primeiro de uma strie de encontros regionais preparat6rios para o encontro nacional que acontecer6 em julho
e o latino-americano em agosto.
0 Clai e o Conic pretendem,
c o m estas reuniijes, levar as
igrejas no Brasil a urna posi@o

Com a presenp de rcprescntantes de todas as dioceses dos cinco re1gionais do Nordeste foi
reailzado o Encontro das Comunidades Eclesiais d e Base da
Igreja Cat6lica no Nordeste
(Jua7riro/BA, 26-29/3192)!).
encontro reuniu 170 pescorn a participaqio de quacatdllicos. 0 principal
objetiivo do evento foi o aprofunda ment to da tcmitica d o g Q
Intereciesial de CEBs, que acontecedi em setembro -Povo de
rdo das cultttras
Deus
oprin
.
l
1-iaIS reuexues foi dcstacada a
necessidade de resgatar a dimensiio hrumana na pdtica social, EPI*-r ando a dimens50 pessoal e
interplessoal das rc1ac;iies.
A?; novidades ficaram por
conta de uma Enfase em torno da
plumlidade cultural e neligiosa.
DestiLCOU-sea necessi dade da
-pastalral popular aprohnuar as
A I I I I DIbU&tB%
~~~ 7
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ecurnenica quanto aos positives religiose do povo que tornaram
e negatives do process0 de colo- possivel a e v a n g e l i z a ~ P oda
Africa e que fornecem urna base
niza@o do Continente.
0 painel de aprofundamento para ela".
contou com as exposiFes sobre
Comunicapio e os 500 anos; Luteranos investem
Racismo e os 500 anos;Evange- no trabalho corn
lizafdo e os 500 anos.
0 documento final - fruto deficientes
dos debates e da tmca de expe- Aparlir de urna consulta realizaritncias -destaca "expressbes da em 1991 sobre "Igreja e Pesda realidade que desafiam etica- soa Portadora d e DeficiCncia
mente a interaqio ecumenica (PPD)" que reuniu 8 0 pessoas
cn'tica aos 500 anos de domina- de todo o Brasil, a Igreja Evanc i a branca n o Continente" gdlica de Confissio Luterana no
corno: movimento negro, asso- Brasil (IECLB) estaheleceu
ciasijes indigenas, grupos de prioridades que fundamentam
mulheres, Comunidades Ecle- urna politica da igreja com relasiais de Base, articula~liesde ~ i A oPPD a fim de que haja um
acompanhamento pastoral adeeducadores.
Dentre as propostas: que o quado.
Informaglies sobre este trabaClai e o Conic enfatizem as
questijes e a participa@o de mu- Iho podem s e r solicitadas ao
Iheres, negros, indigenas; que pastor Arno Glitz: Caixa Postal
nrnmovam esDaco Dara as cultu- 4172 - CEP 82501 - Curitiras oprimidas nas celebra~bes;
que enfatizem a quest50 agrdria;
que elaborcm reflex6es criticas' Evangiilicos a
sobre os 500 anos e abram espa- caminho do 8?
qos nos meios de comunica&o
Intereclesial de CEBs
para divulgagio dos conte~rlos.
Representantes das igrejas Metodista e Evangelica de Confiss5o Luterana, da Pastoral Popu"Teologia
Africana,
uma introduqiio"
lar Luterana, do Centm de EstuEste C o titulo do livm publicado dos Biblicos (Cebi), do Centro
pela Editeo (Edi!ora da Faculda- Ecumenico de EvangelizagIo,
de de Teologia da lgreja Meto- Capacitaqio e Assessoria (Ceca)
dista). 0 livro ofcrece a opor- e do Centro EcumCnico de Cultunidade de se conhecer, pela tura Negra, estiveram reunidos
primeira vez em portuguEs, o no dia 26 de m a q o para discutir
pensamento sul-africano sobre a parlicipaq50 dos evang6licos
Deus, apresentado pelo te6logo da regiio Sul no 8' Encontro InGabriel Setiloane, professor na tereclesial d e Comunidades
Universidade da Cidade d o Eclesiais de Base da Igreja Catdlica (Santa Maria/RS, 8 a 1 2de
Cabo, na Africa do Sul.
0 objetivo do autor 6 apre- setembro de 1992).
0 encontro teve como objetisentar os "mistCrios d o seu
lo", mostran- vo o apoio ao espirito ecumtni;obretudo aos co do '8 Intereclesial por meio
ens que "nio de informas6es, didlogo e disprecisam ter ver- cusslies com as igrejas evangB
gonha d e s u a s licas sobre o Intereclesial, seus
origens" e que objetivos e tem8rio.
0encontro contou com a parfoi a "conscitncia de Deus e o ticipaqio do s e m t i r i o executiC ~ T % X Etemperamento vo d o Intereclesial frei Egidio

m(Q)s

" Y p L
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Fiorotti e do pastor luterano de
Santa Maria Marcos Brerchert
que fizeram exposi@es sobre o
e v e n t o e a p a r t i c i p a ~ l odos
evangClicos. Foi resgatada a
memdria d o 7' Encontro por
meio d o video produzido pelo
CEDI -0 s evangtlicos no VZI
Intereclesial de CEBs
e de
depoimentos de participantes.
0s evangelicos do estado do
Rio de Janeiro tambem estiveram reunidos no dia 9 de maio
e m Duque de Caxias/RJ para
discutir a participagiio no 89 Intereclesial e eleger delegados.
Maiores informag6es sobre a
participaGo d m evangilicos no
e n c o n t r o d a s CEBs: pastor
Claudio Ribeiro (Comissio Nacional Ampliada de CEBsj -R.
Bar50 do Triunfo, 3431402 25070 - Duque de Caxias/RJ.
Tel. 021-224-6713. Pastor Mar..
cos Berchert (Secretariado
LOcal) - ~ a i x aPostal 1581 97015 - Santa MariaRS. Tel.
055-221-3842.

-
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F6 biblica e crist
brasileira
0 Brasil enfrenta nos anos de
1990 uma crise social sem precedentes e C atingido por urna
onda de misticismo. As igrejas
evangCIicas passam por um espantoso crescimento c o m a
oportunidade inddita de influenciar os rumos do Pais. AO mesm o tempo, a comunidade
evangelica brasileira n i o tem
conscitncia de um projeto hist6rico e experimenta grandes car t n c i a s teolcjgicas, Cticas e
pastorais.
Essas s i o algumas das ideias
desenvolvidas por Paul Freston
no livro F t blbl;ca e crise brasileira, I a n ~ a d oe m maio pela
ABU Editora.
Paulo Freston une a sociologia com a teologia e as disciplinas da espiritualidade crist5, e
prop& caminhos para 0s seguidores da fC biblica neste momento de oportunidade e perigo.

/ UMA IGREJA QUE NASCEU 00 FOG0
I

Wesley, corn isso, deu novo impulso 3 sua vida. Passou a trabalhar junto a0 povo, prc--gndo
minas de carvso, repartindo wrviqo, amor e f6. Wesley
foi proibido de pcga -IIW
-.e11-odista. A industrialira@o tnzia enriquecirnentode alguns e grande enipobrecirnento e templanasanglicanos
M
mas, juntamente corn o g r u p que o acornpanhava, passou a usar corno
exploraeo do prnro trabalhador. A Igreja estava 18, omissa, com seus templos e pastores,
@]pito
as
portas
das
fibricas e das rninas de carvlo,, anunciani30 urna rnensagem de despere
eles
John
W
e
s
k
y
.
Ele
tinha
grande
consci&ncia
dos
problemas
sociais
de
sua
6poa.
entrc
famento
espiritual
profundamente
enraizada nas pre,oc~pa@e!
Sua vida era de rnuita anghtia, namedida em que olhava o mundo, a Igreja e o seu pr6prio
..
- . -;sociais de sua 6poca.Wesley
a
~tacou
vigor
a
escnvi&o
na
hglaterra
e
na
ArnQica
do
Norte. popondo urna legida@o
esforso em transform6-los. Sentia que algo Ihe faltava.
imado
c
tava
desan
lue
pusesse
fim
ao
que
consi&rou
uma
'exdvel
vilania"
e
a
'rnais vil coisa que o sol j5 viu*.
(1dia 24 &:maio de 1738 rnudou a histtiria. Nesse din, John Wesley esl
Lutero
flex50
de
I
A
experigncia
de
John
Wesley,
6
uma
data
sirnbolo
do
Movimento
Metodista, que foi
ssim,
foi
a
uma
reunijo
de
oraeo.
LA,
ao
ouvir
a
leituta
da
re
mas,mesmo a
-.
sobre o ~ i v naos
, Romans, sentiu oseu ~ ~ t a csbanhamenfe
do
aquacido. Percebeu que D e ~ s ~nstitucionalizadoanos mais tarde, tornando-se uma igreja protestante. Wesley, no enlanto.
ria.
mo com o lema o nu
J este raminho: mon
:nos mas, gramitamente, asselprava-lhe felicidade
olhava p iraosscus~

Entre as d q u i n a i e as minas de can60 da Inglaterra do sCculo XVm surgiu o Movimento
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lise

"Nao confie em ninauem corn mais de 30 anos
m

Paulo Cezar Lortreiro Bolas
"Nao confie em ningukm cotn mais de
30 crzczeiros" (MPB, anos 70)
ouve uma explosio da juventude
no ano dc 1968. Acontestaqiio que
varreu o mundo e fez eclodir as novas
alternativas de vida c de organizaqtio
social trouxe ao cotidiano os arroubos
e ardores da juventucle, sua p i x 5 0 e sua
loucura. Mas, com certem, nio foi cssa
contestaq50 a respons;ivel pela crise generaliiada em que se encontra a juvcntude dos anos dc 1990. 0 s jovens usam
brincos, cores fortcs, Icnqos na cabcp,
rabo-de-cavalo, e nunca o unissex foi t5o
marcante no comportamento deles como
agora. No cntanto, a mcntalidadc est5
longe de scr a do sonho c da utopia dos
anor, de Aquarius. A "alienaq50" politica
(para usar unl jargio conhecido), o dcsinteressc pelas coisas do social, a prcocupaqlo de encontrar uma profiss3o que
"de dinheiro", a cultura "tclevisiva", o
sonho do nuclco familiar clissico cvidenciam uma postura critica aos jovens
"engajados" dos arms dc 1960, hojc av6s
atdnitos quando seus rietos confundem a
iconopfia do Che Gucvara com o cantor de reggae Bob Marley ... Sinal dos
tcmpos ...
0 fato C que a desestrutura@io da famflia, muito mais econ61nica do que moral, fez com que a imagem traditional em
que a rniie cuida da casa, prepara doces e
comidas, o pai trabalha para mantero lar
e os filhos estudam, vio ii igreja, namoram e casam se esvaisse no lusco-fusco inflacionsrio no qua1 todos trabalham, de um
jeito ou de outm, pan podcr sobreviver.
A juventude, cuja forma~iio,at6 1972,
estcve fortemente marcada pelas citncias humanas, com a Lei 5.692 (do ensino profissionalizante) foi reduzida i
mlo-de-obra especializada para ser consumida pelas multi~iacionaisque ampliavam seus interesses e gansncias no
Brasil. As citncias humanas foram limitadas ao treinamento ortodoxo dado pela
OSPB, no segundo g n u , e EPB, no ensino universidrio. A formaslo civico-mil i t a r s e impunha B f o r m a ~ l od a
consciCncia de cidadania e da critica social. Atransforma@o do emino universitjino em regime de crditos fragmentou as
rela@es de p p o s ideologicarnente identificadosquese formavam aldm das fronteiras
da politica estudantil e legitimou a 16gica do
"ids um por si e Deus por ninpbm".
A "crise" da juventude C muito mais
determinada pela impossibilidade de
uma asio social cfetiva e transformadora, por meio da atitude critica, do que pela
"desagrcga$io moral e religiosa'la famflia e da sociedade.
Do ponto de vista das igrcjas, a ausznria de uma espiritualidadc e de uma miq-
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tica fez com que os jovens pmcurassem na. Solnos 116s que caricaturamos rsta
outras alternativas holisticas para a sua vrda cornunitaria como sc fossern gancxpresslo religiosa. Aonda esotdrica que g u e ~de bandidos e "marginais".
"E voces, nobre vcreador, excclentisinvade o tnundo revela a cnltica profunda
de geraqbes 21 falencia dr nossas igrejas siino deputado, deem ulna prova dc vertlo avidas em agirem no social e t i o po- d a d e i r o h u m a n i s m o . Provem s e u
bres na dimensio espiritual das suas ra- interesse pelo bem-cstar da massa dos faz6es e compromissos. A scculariia~io n~intos,dos analfahctos, dos nfirginali.
que s5o capnzes dos seus
ultrapassou a religiosidade e fomos cn- 7 ~ d o sPmvcm
ganados e iludidos pelos valores deste cargos nio pelo que diycm, pelo quc lucram matcrialrnente, mas pelo quc s5o
"mundo".
Em suma, se existe urna crise da ju- como ho~nense seres Iiutnanos. 0 que
ventude, ela C muito mais determinada esta realizando scrn ningudrnver, sem inpcla falencia das nossas gcraqbes do que teressc pessoal, partidirio, c srmmotivos
pclas raz6es subjetiv;is dos jovc~lsdos d e manutcnq,?o d o podcr pcssoal."
anos de 1990. Nossa amargura, nossa fal- (idem).
A juventude tem desctivolvido forte
ta dc esperanp, nossa busca de seguranp numa vidinha de classe mCdia, nosso senso de justiqa social e n3o tcme ser crimedo de envelhccer, nossas frustraqbcs
por niio tcnnos acurnulado o sul'iciente e
Se existe uma crise da
quando acumularnos 1150 usufruimos
pelo medo de se gastar, respondem ii pos- juventude9 ela muit'
t u n cnltica e contcstatciria dos nossos fi- mais determinada pels
falhcia das ~ O S S ~ S
lhos c netos.
A juventude, a mcu ver, C o momento aeraches
do aue ela as
J
da vida ern que encontramor, o cristiio cm razeis subjetivai d0s
"estado puro". 0jovem b u s a a verdade, jovens dos anos de 1990
fala a verdade, denuncia nossas hipocrisias, nossa vida "em sociedade". Questiona-nos o tempo todo sobre nossos valores, convicq6es e coerencia entre o que
falamos e o que fazemos.
"Gostanamos de acreditar cm Deus,
e ~ alpCm
n
que 6 forte, born, verdadeiro,
compreensivo, que nos qucr fortes, autCnticos, algu6m que mercce f6 e amor.
Vocts nos ensinaram, nos formularam
um deus com definiq6es abstratas e vazias, um deus que v o d s projetarame inventaram para justificar seu cotnodismo,
egoismo, sistemas, dogmas, suas guerras, brigas, injustips e exploraqdes. E
isto voces chamavarn de religiio. Com
esta religilo vocCs ganharam muito dinheiro, inventando devoc;des, f a z ~ n d o
promessas. Voces recitaram rcsultados
de loterias e campanhas de caridades
como se fossempiedosas orac;8es." (Garta de urn jovem, Texto e Corlfexto).
A situac$io de se falar a verdade e dciiunciar a hipocrisia d o que chamamos
na Biblia de profecia. 0 profeta 6 o que
fala a verdade e denuncia a injustip e a
hipocrisia dos podemsos. Esta dimenslo
profdtica o jovem tern amigada em seu
ser.
A jiiventude tern uma profunda vida
cominit8ria. 0 que a soiiedade insiste
em nomear de "bando" C a forte refertri- ticada quando entra em 11
cia grupal dos jovens, com simbolos, luta pela ecologia, pcla nau-ulscnrollnlnormas, gticas d e fidelidadc, objetivos G o social e contra os preconceitos. Soclams e definidos em que se exige leal- mos ncis que tcmernos a forqa dessa
dade acitna de tudo. B s e espirito comu- sensibilidadc e de sua traraforma~loel11
nitlrio d o meslno desti~ioc caminho a s k s concretas que podedo rrpelrutir na
deternlina c d6 sentido c significado 5 nossa vida mediocre c estabilizada.
A iuventude traz em sua intericridadr
vLln dos jovens e 3 sua identidade frater-

o permanente transgredira tudo o que Ihe
parece hip6crita e sem convicc;io, scm telner a proscriqio social e familiar. Somc
n6s, a nossa gera@o, os "marginaliz;
dos" desses valores cristios de verdadi
cnmunidade, fraternidade, amor, justip,
liberdade, luta que nossos filhos e netos
tra7em em estado puroe apaixonado. Somas n6s, com riossas instituiqbes, qtlp
procuramos ibafar, amainar, adequa
ajustar a juventt~deao nosso ta~nanh~
pcqucnez e covardia, em nome do nos.
amor inseguro c quc nio garante as nossas p;rrcas convicqdes e lealdades.
" 0 s fortes, os homens de verdade, que
lutam, que procuram mudar as estruturas
da sociedade hipcicrita epodre, fomm cxpulsos e presos porque faiavam vcrdadcs
proibidas, porque despre~aramo comodisnio c a hipocrisia." (idem).
Ntio, n i o h;i crise da juventude. H i
urn, aguda ,rise social e politica da sociedade que a nossa -geraC;io
- um din quis
transformar mas que acahou concedendo
em nome do hem-mar c da acomodaqiT m o s mcdo da transgre~s;iodos nossc
valorcs e iilstituic;bes quc criticamos e
CEDI tre quatro pnredes. n..
mesas dos hares, crltre
amigos, ma.; que. por
acomodaq50 c co\~ardia,
nio dcixamos vir a p
blico. Perdenlos o 110s
"ser" hi ~t-ruitote~npo
temos paver dc perdcl
pouco do nosso " t c ~
co~lquistadopor nit
de todas as CIonccssde!3 C
submiss6es nos pcqulenos poderrs e hencsst s
institucionaiS.
Mas reslaI unia c s ~
r a n p ... De cIUC de 110
o so1 entre '...;n..dr\
3ojntruv de
Vida os aossos olhos
clams de Morte. De que
osjovens. a trancos e harrancos, construatn urn
mundo no qua1 o sonho
sqja possivel e 1130nuis
bmo pmte
PC
'
x.Urn lilt
ma
..- - - - - .do qur rcurmii
o r ~ +..p
das trossas peraq&s c -'
gidas em covardias, n
dos e .pequcllos
gestos
.
ow
;io hip<ic
as, nos mcio forte!
sviados. 1
ravor, rezem p r nos porque os hipoc
tas, os fracos tPm pistolas! !!" (idem).
Paula Cezar Imureim R o w e filcisofir. ass
sot do Programa dc Assessoria B Paslocll
0 1 , e Rutor do livro 'A bCnq;ilo dc ah
(Vo7es).Publicado na revista Tenlpn e l'rcse
no 262.

A juventude
evangelica nos ultimos anos
ANOTACOES PARA UM ENSAIO IMPROVISADO
cis sornos o quc
c;intanios ... Em
escalas dc tons rnaiores
ou menores transcrit;is
em pautas existenciais,
harpeji~rnosacordes
nos quais rcssoam nossos sonhos, nossas decepq6cs. nossns
s;iudadcs e nossns ;~legri;is.
Sirn! N6s sornos os sons quc "aspiramos", cuItur;~li;ramose "transpirarnos". Ainda que n5o saibamos distinguir urn hernnl dc um sustenido, em
cantos, em mclodias, em ritmos e harmonias por n6s executatfos ou ouvidos,
traqamos nossa vida. Afinacla ou desafinadamente.
Dij;o isto corno prelGdio a um "ensaio gcral" par" qua1 f u i convidado a
orquestrar variaq6es que lcmbrassem o
andannento "a1 Iepro-ma-non-tropo" da
juven tude eval~gklicabrasileira nos littimos anos. E isto desde a sua produ@o/rc:produc;ao musical.
Ins,crir-me nessa empreitada d de
certa I[orma sintonizar-me com um passado que, queiram ou nao, continua
vivo em mim. Seja em forma de fantasmas que quero exorcizar, talvcz sem sucesso . Seja er de fragmentos
nnstillgicos, o (
z me faqa recornac sabia". Sou
dar qr~e"eu cr,
evanp!irlico, hoje hem diferente do que
j5 f u i . Vivi as Gltimas dicadas tendo
comc instrumento para entendcr o
mund 0, a mhsica. Hole com sonoridade
e vertjeraq6es
distintas daquelas j i sentidas.
L O mo o tema sugerioo na pauta especi fica o referencial e7vangdlico corno
"hatu,la", executo meu's arahesws por
. .
enue as noras mus~ca~slvivenciais
dentro da "gera@o satisfaqh" Cjuvcntudecongr.essista-acarnpistaj e dos ensaios
-a u t6ctones -ecuminicm
.que. empresenbora t.imidos, s~emprees
:nto da
tes n'urna verltente do

N

Ihaci;is corno "clue estou fazcndo se sou
cristdo" n5o tlvcrarn l u g r nas par;rcl:ts
do succsco cv:ingdlico. Ficariam nos
circuloc rcstritos nos quais a contraria
ecurntnicrl sc reuni;~em suits catacumbas. 0 nio-suceciso sc dcvcu a razbes
6bvias: o contcildo tcolcigico cra dissonanrc do cornpasso "dois-por-quatro"
da orquestr:ic;;io cclesiistica oficial.
0 que explodiu rncsmo foi o pcnero
"satisfaq5o d tcr a Cristo". que diretamente vinda do rnovimento evanpelical-alternntivo dos Estados Unidos
imprcgnou a maior parte dos jovcns
com uma sensaqio de revolupo evangklica griiqas a um jeito novo dc se cantar o Evangelho.
0 s convcrtitlos a esse "new way"
musical incorporaram terminologias
"profanas" ao seu restrito universo vocabular e florearam os arranjos m e l d i c o s com o som d e guitarras e d e
baterias. Mas por n i o apresentarem
qualqucr ruptura de cunho teol6gico
nos hinos tradicionais, continuaram
com ;I hin6dia existente, apresentando

I

"VAMOS COM JESUS E
MARCHEMOS SEM TEMOR"

g

Durante dkcadas a juvenrude evang6lica brasileira
' f --.-cantou este h i ~ ocorn o
rnixirno vigor. Para urna
parte sipificativa da juventude evang6lica entreta nto, estas palavras
adquiriramnovosentidoe
urn significado profundo, nos anos de 1960.
Grandes rnudanqas coil o firn da euforia
desenvolvirnentista de Juscelino. 0 sisterna
plitico-institutional rnostrava-se insensivel
is presges dos diversos setores da sociedade
por reformas pliticas,sociaise econhicas.
-....-.. A,
Era urn periodo de aguda poIariza~;iopolitiJ U V G I I LUUG.
ca,
Corn a vitdria da Revolu+o Cubans, tanNcts anos Ie 1960, i:nquanto Victor
to
as
classes populares quanta as dominantes
Jara, ernpunha~ n d oseu compron
~issado
. .
viam
a revoluqHo socialists corn0 urns p s ,..ant...
violii~,,~nrurov'aa utop~ada sociedade
sibi lidade real: as primeiras como esparanqa;
sem classes, Joio Gilberto e Carlinhos
as dltimas corn rnedo.
Lyra "desafinavnmWos acordes ultraNo camp0 eclesifistico, a prgtica p ictista
----~dos da MPB,Caetano e Gil,.frnniyoam
rese a teologia tradicional nlo ofereciam- _-Y'
I polispostas para os desafios da realidade.
caliz;avam e univaersi
:m Mi- ranqas imponantes corneqararn a prf
sonicamente a banda (
--necessidade de rompirnento corn o
r
n
r
l
a
,1 a mocidade evangella, por urn
a
I"
.
.
.
'
quo e orna presenqa profkticxi dos evang6lide lidere
lado, agoniza~
h
cos na arena politica e social C o r n e ~ramos
dos I~ e l a"Lc
guransa
a suspeitar quc Deus estava ;ituando noI munn r ~ i a w,l ' e, por ouuo lado, i m p o r ~ v a4
..
-l---do e ouvindo o clamor
- .
do seu
p v o por
jus' das ten; 1s do Norte. MG- tiga, e n6s tinhan10sque ro.
"novi
,

...

. r

..
#. .

1

sicas

5

e teolog$camentie traba-

I

suas mesmas ~xacteristicas:pietismo, 750 de viverw,etc. Se durante a maior
individualismo, a-historicism:>, tritns- parte da contada e cantada hist6ria do
historicismo, o que pode scr traduzido protestantisrno brasileiro "ser evangbnil cxpress5o ni-hilisrno-histcirico-tw- lico" era ser "anti~it6lico",o contcGdo
l6gico. A xerocada linha rnel6dicr1 de- dessas "novas canq6esWfor-jaram nesse
Ics se prcstou rnais a solos ou a perfor- segment0 da juventude evangblica o
mances dos grupos do que iIo Canto carjter "antidrogas" e incorporado forcongregational. Na verdade, os jovcns temente pelas igrejas que veem nesse
cantavam uma austncia de utupia, urna tip0 de empreendimento um jeito eficaz
austncia de projetos, uma neeago do de garantir os jovens em sua "ativa"
rnundo, emhora fizessem esforqos para congregago.
travestir tudo isso com palavras e frases
No decorrer dos anos, aos poucos,
de cfeito: "Jesus minha paz", "Jesus ra- esse tip0 dc mkica se sofistica com o
crescimento de conjuntos musicais que
aderem a o multiinstrumentalismo.
Ainda que nZio
Destacam-se nesse aprimoramento as
saibamos distinguir urn "show-hands": Vencedores por Cristo,
bemol de um sustenido, Jovens da Verdade, Novo Alvorecer,
0 s Ligados, entre outros, cujo $pice viem cantos, em
ria com o som paraeclesiistico do rock
malodias, em ritmos e
evangClico comandado por Rebanhlo,
harmonias por nos
Trilha, KatsbarnCa, etc. Em termos meexecutados ou ouvidos, 16dico-teolbgicos a Gnica e importante
tra~amosnossa vida.
evoluqio que se d6 nesse c a m p evanAfinada ou
gelical C a metrificaqiio musicalizada
desaf inadamente.
de salmos e doxologias biblicas.

,.,.,
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aprisionantes do templo e
sair ao encontrc dele.
Essa nova conscitncia
da Miss50 encontrou no
coraqgo e na mente da juventude o solo propicio
para crescer. 0s congressos, acarnparnentos,encontros e retiros espirituaisda juventude tornararn-se espaqos privilegiados para reflexio, celebraq50 e
conversio. Na busca de urna leitura biblica
1-150-fundamentalists redescobrirnos o Deus
da Justiqa. Nos escritos de Dietrich Bonhoffer e na Iuta de Martin Luther Kingpelos direitoscivis nos Estados Unidos encontrarnos
inspiraqso e elementos importantes para
uma nova 6tica crist5. A companhia de Richard Shaull nos ajudava a apofundar a reflexeo. Eoescandalo da divido da Igreja nos
rnostrou que nossa a@o no mundo, para ser
coerente, tinha que ser atraves da busca da
unidade mist5 corno inspirac;jo para a unidade do povo. Descobrirnos que nosso engajarnento na luta por uma nova sociedade que
refletisse 0s sinais dos valores do Reino exigia tarnErn lutar pela renovaqso da Igreja.
A Uni5o Cristi de Estudantes do Brasil
JCEB),
dissolvida depois de 1964 fazia
(1
e inquietudes
clhegar at6 n h as preocupaGri~
A
"a
juventude na Europa, nos Estados Unidos
na ArnCrica Latina.
A polari~a@opolftim no Pais refletia-se
.amErn nas igrejas. Para rnuitos, nosso enriedade co.
volvirnento social, nossa solida~
as reivindicaqks dos trabalhadores e can
poneses e nossas rela! ;6es com ~lr:etores mtc
---:.z..-:..
Ll-"t..
lico-romanos erarn inar;c~tavc~a.
I*-=
lurd
reja repres
ela rcnova

a m e a p ao poder estabelecido nas igrejas.
0 golpe de 1964 gerou urn process0 de
radicali7aGo. Para n6s, a partir da nossa vis5o da 6tica crist5, era inadmissivel que a
Igreja fosse conivente corn a tortura e a supress50 das liberdades dernocrsticas. 0 s jo"ens se rebelavam no plano rnundial dando
inicio a grandes rnudanGas culturais. Corno
rea@o ao controle das estruturas eclesifisticas autocrilticas, recriarnos nossas articulaqdes ecumtnicas e comeprnos a conquistar
autonomia. Para n6s era rnais importante obedecer a Deus e b nossa consciCncia do que subrneter-nos b disciplina autoritiria eclesidstica.
Corn o AI-5 (1968) alguns lideres das
igrejas aliarn-se aos 6rgiios de repress60 da
ditadura e passarn a denunciar as lideranqas
da juventude. Esse process0 de delaqgo levou i prisjlo vhrios lideres jovens evangilicos. 0 terror se instalou nas igrejas e levou
5 desarticula@o de urn movirnento nascido
corn o incentive de autoridades eclesi5sticas
que foram incapazes de acornpanhar e crescer corn a juventude. Resgatar essa rnerndria
significa *go sornente falarde urna experiencia profunda de urna nova espiritualidade
mas tarnhem falar de urna fase pecarninosa
da histdria do protestantisrno brasileiro. As
sequelas fisicas e psicol6gicas espelhadas
nas marcas das torturas, do rnartirio e do exilio que muitos de n6s sofremos explicarn
porque essa histdria tern sido sonegada ?is
novas geraqries.
lklo PdiibrB 6 rnetodista e mordma o Deparlacional do CEDI. NOS
o
to de Coop~ a @ Intern
le 1960 foi clhzrbr do Dc:pprrameato de Jwen.. .-rude da lgreja MUodiSa e e ~ i t n rdr revista CruZ de
Malta
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Ajuventude ecumenica desde o seu
Neste final de mil8ni0,
nascimento, canta o que conscgue gaa juventude evangelici
rimpar dessa produq5o/reproduqPo.
continuara tambem
S u p e r a n d o o maniqueismo sagraexpressando-se a si
do/profano canta tambem as letras da
mesma nas suas
MPB que traduzem uma espiritualidacanqbes.
d e encarnada. Exemplos marcantes
presentes em todos os enconlros ecumenicos s5o: G l i x Bento, A Bandeira
do Divino e Cio da Terra. Somam-se a ciclagem musical universal apon ta o
estas, boas canqdcs vindas de prupcls genero "p6s-music", o "soft rock n, 0
catblicos.
"rap" e o eterno romantismo assina lanAs melhores produqdes d;i juvcntu- do as multifacet5rias emoqiies da jude ecumCnica, no entanto, vieram nos ventude " s e m p r e e m busca d e '",i ]
anos de 1980 em quc lctra e mlisica s c juventude evangelica continuars tamcasam para ser expressio existencial de b i m expressando-se a si mesma nas
uma juventude que sente o peso dc 500 suas canqbes. Parte dela colo~?r;islemanos d e dcpendencia cultural. Com pre na cadencia de "marchinhas fr1n6efeito, mais do que no prior dc uma es- hricas" a uniformidadc ritmica de urn
trutura musical, reside justamente uma vocabulirio musical previsivel, irIvadimensgo liturgico-congregational, riivel.,. Parte dela continuari opta ndo
sua grande contribuiq5o ao "fazer" do por sinti
amor e 1iberdade em
novo capitulo da hinologia hrasileira. tom "pia
', " a l l e g o-vivace'
~
'* ou
L -.
S5o expressbes de destaque dessa nova ao compassu ua viola e d1 - o tamool
rim,
fase: Jaci Maraschin, Simei Monteirn, sempre 1fazendo Jrariasbes sohre a 7
Nabor Nunes e v6rios grupos inspira- e a mort e.. .
dos nas veias abertas do sangue latino.
E. NOs somos (3 que cart tamos.
Essas m k i c a s s5o tambCm expressdes
maiores de um ecumenismo mais amadurecido em nossa "Terra-Brasilis" e
em nossa "Amdrica morena".
lgreja Presbi teriana de Curitih
Neste final de milenio em qu e a re- fundador clo Laudate Centro de

.---

logia e seus compromissos de vida.
0 mundo protestante dos anos de
1970 ficou mais confortavel e seguro.
Ausentes os habitantes das Gonteiras
en, f6 e culara, teotogia e po~itica,
Ctica e futum. Com o seu distanciamento, aquelas fionteiras amcaydores ficavam mais longinquas. Disthcia necesdria, separaqks claras e inequivocas, preservando feridas intdveis, monstros adormecidos ainda que, adormecida tamMm ficase a aise de nome e de identidade.
Entrementes, o protestantismo afirmavase na teologia salvacionista de colora@o estadunidense, agenciada pelas organizaqbes
paraeclesiQticas.Estas, encontrando a casa
vazia e varrida, traziam-lhe de graqa, urn
nome, uma face, uma doutrina. Substituieo
alienigena de vocaqio e destino.
Como um milagre, 15 no fim da linha daqueles anos, a voz de testemunhas fez-se ouvida e a naqio, que havia devarado seus
filhos, deles recebeu lampejos de possibilidlades impe nsadas: o principio cia derrocada
d~etanques, fardas e estrelas, no grito calado
dle dor -"Anistia annpla geral e irrestrita".
n..--- -- -- -- entretanr'ira u protestantist~~u
rcslardm,
to, as perguntas que aqueles descaminhos
deixaram - 0 que € a m deste hiato? desta
auskncia de identidade? da falta de nome e
dle refersncias? se a casa estQ habitada e
vrerdadeiro nome esquecido, os mirtir
nnortos e os vivos perdidos?

DO HlATO DOS
SETENTA E DA CREE
DO PROTESTANTISM0
-

-

Reynaldo Ledo

Aanistia do fim da dCcada
de 1970 trouxe de volta,
entre tantos, Crei Tito de
Alencar, simbolo intemacional do martirio. Restos
mortais de urn brasileiro
banido, torturado, exilado, feito mortolvivo pela
asnlcia repressora de seus torturadores. Testemunho agudo sobre a loucura e sua face
mais coletiva. ldentidade fendida, perda de
refersncias, nome, histbria, f6, caminho. A
anistia nio p&le trazcr de volta, do fundo dos
mares, Heleni Guariba; n i o @de devolver
anos usurpados, vidas tiradas, hisdria, proietos, possibilidades.
Assim, Cramos todos uma legiHo de
medo, silEncio, dor, perda, auto-aniquilamento. No barulho do milage econ6mic0,
da rodovia transamaz6nica, do melhor futebol do mundo, do pais de dimensries continentais, sufocava-se a voz que falava do
presente, do passado e a sanidade qu e s d a
mem6ria pode dar. 0 maior indice de: aprov a e o popular para governantes naciorlaisova@o aos militates. Como ouvir a vn7 aa
nuvem de testemunhas?
Pam fora dos muros ecles
@o: sua viGo sobre as ~oisa.S.aud3I U U W%x u 3
seu jeito df:falar a f6,, a teo-

.

"SOMOS JOVENS CRENTES
JOVENS CRENTES.
CRENTES NO SENHOR

oordenador da Pastoral d
rodisas da Bahada Flumintne c coorc~cnacporw w-

I

- .T--

.,.
Enquanto isto, alguns sempre
", cr.p,, n A m

Alerandre Brasil

Participo de grupos jovens na Igreja Presbiteriana do Brasil h i seis n'nos.
Tenho tido conhtcl corn
jovensde todo OR---:I -I-mais variadas fon
Esta experiEnc
ocorrido pela minha atuaG o na Alianp Biblica ~niversitiria(ABU).
NestesBltimos dez anos o mundo mudou.
- ...
.
Na politica nacional, nem tanto. Do pvemo
de fardas e quepes,
passamos
5 Nova Re~6bli.
.
ca, que, ap6s recente reforma minis1
configura repleta deliga@esperigosas,emseus
altos escal6es (Folha de S o Pauio, 1()/04/92).
Passamos da mrisica ccmjunro do!
dores por Cristo para o rock pauleira I
b a d i a (FSP, lU08Pl). Jaime Kem
seu numom, nand e c a s a ~ r putnu
o----- ~e
ainda pauta ...) a orienta@o sexual dr:muitos
a d o l e s k t a e o at0 conjugal do casal LaHave
vem sendo o exemplo pan vQriosnoivcis... Um
leim, Robinson CavalIcanti, que buscava
1, agora busSd liber) c smalidede. As co isas mudar'am...
o passado David W ~ ~ ~ e r se.ncarava
on
ados, ele com a cruz e eles com o pu:na mesma b c a Juan Carlos 0rtizconU U I J ~ O U virios niscipulos, revoluc ionando
-

--

\-

t..

lcyaaldo Lcio t metod

oje em dia
%do
re a nova cra tque J;i era
uito t e m p
~brimosa!
rjos ao ler
Eran

a ,a,mm

LILLLI.

astiveram lendo autores preocupdos con1 a
responsabilidade e o cornpromisso social da
Igreja.
. Nas p:
iticas os jcwens pude'ram
realizar 9
rio em div'ersos s e gncn.A,. A . . ---.
f - a ..
t r u "a-a.
.&:,.I.
IW, JCIIUII U I I I capsku ~ I ~ I C U I W U
u~ravt).
5 UV
qua1 foi (e C!)possivel alwncar Qreasonde a
proclamaq5o do Evangelho sempre tcvc:dificuldades. Dentro da histdria da Igreja e7van-

--

com a atua~5odos jovens, sendo as pa-ae
siasticas (ABU, Atletas de Cristo, JOCl
h@C, OM. ViGo Mundial. etc\ um bon1 rcf6gio par;3 eles, p i s
a desliganneneja e d o
tos para nlDSSa
wpo.
Da his
Peretti, in~tercaladosp l o s trabalhclsvolti
p r a quesit6e.s sociais. ainda espero o die
qut: us jovens estarzo atentos para histt
de vidas c
tidas com Deus, cclol
do *us c
j
terra numa prattica a
tante de o r a ~ i oe atuando nas necessidl
add.
Ir dessas transforn
Im estas, c ontinramc
n

II

.

3

e esrudan~

Ciiacilo Sociais. Atua na ABU e C cohbaraf
oria il Pas1

Falencia dos movimento~ -umenicos de juventude
I

Zwinglio M.Dins
i o podemos cntender a
problemitica da "juventude ecum0nica" B parte
d o conjunto de esforqos
cclrsiisticos e ecle%iaizdo
quc sc convcnclonou chaniar de niovimento ecuniEnico latino-amcricano. 0 coniprornisso
ccunii.riico tle j o v c ~ ~cristiios
s
precicupados
corn a unidade d ; ~lpreja en1 nossas latitudes
nio sci foi resultado do processo maior
I~!vadoa caho pctr setorcs dc nossas igrejas
engajadoc na proposta ecum5nica comn,
crri muitos ciisoc. toi a rnotivacio principal
que gerou e suctcntou essc Inesmo moi1imento dentro dns igrcjas. Hoje, mais dc
setenta anos tlepois da Conl'cri.ncia do Panami (I9lfi), 1i5opodemos falar de ecumenisrno sem Mar de jwentude. Porque foi o
geneernso e desprerldido cornpromisso dos
jovcns corn a o:lusa da ur~idadeda Igreja de
Jcsus Cristo quc tomou possivel ii cclosio do
~novinientoecumi.nico u ; ~Arii6rica Ltina.

N

0 s instru~iientaiscriados no interior do
movimento ecurn0nico n i o tCm por que scr
eternos. SZo prccsrios e devem niudar de
acordo con1 as necessidades exigidas pela
rcalidade das igrejas c das sociedadcs.
Nestc sentidn, c vhlido falar de falencia
dos n~winlentc~s
ccu~~ii.nicos
de juventudc
porquc cscas estruturas est,io csvaziadas.
Forani ultrapassadas, para bcm ou para
nial, pela nova rcalitladc religiosa de hoje.
Assin1 conio o rtioviraento ecunii.nico corre riscos enomies dc perder sua capacidade
dc aglutinaqao das igrejas em nomc da
unidade dos cristios a serviqo da maioria
de nossas populaqbes, assini os movinicntos ecumFriicos dc juventude estio desafiados a descohrir novos caininhos de
presenqa c de atuaq5cl entre os jovcns cristios dc nossas igrejas quc os ajtidcni a
expressar a sua cspecificidade rcligiosa dc
fonna ~iiadurae rcspo~~sivel
Inas no quadro
das inquictac;fics e ousadias prhprias da
condiqio dc jovcns. Para isso, no entanto,
C preciso refrescar a membria, recordando
a histhria do ccumenisnio, e assim oferecer
a nossa juventutle possibilidades de encontro com uma histhria rica e pujante dc cristios comprnmetidos com o Evangelho,
cnm suas tradiqiles cclesiiisticas e, fundamentalmente, corn a construqio de povos
livres numa AniCrica Latina lihertada de
todas as fonnas de oprcssio.

Questionando o tema
N n inicio dcsta retlexso senti-rne muito
inscguro. A quo movinientos ccuml'nicos
tins rcferimos? De que juventude estarnos
ralando? AUniio Latino-Americana dc JuJe Evang6lica (Ulaje) c Fcderaqio
ial de Estudantes Cristsos (Funicc),
uanl corn buss estruturas tie trahalho.
atuaado cm dif'ercntes paises, colaborando
corn otrtras c~.tnlturnsecum~nic.asmais ani- Fazendo urn pouco de histiiria
plas e preparanl um congresso rnundial dc Oscar Boiioli (Una historia dc Unidad, in
juventude a realizar-se no Brasil em 1993. Cristianismo y Sockdad, n.52/53), resume
Ouando nlho para nosgas igrejas institucio- em quatro pcriodoc a cronologia histdrica
nais c pergunto pela presenqa, influencia e do ecumenismo no Contintbnte.Para o que
forca organizacinnal dt: seus jovens, fico nos interessa realcar, vamos rcwrnir os t r h
um ta nto conluso porque, hojc, C muito prim'eiros periodos porque s i o os que nials
dificil distinguir os jovens do conjunto das revelam o papel desempenhado pelos mocomulnidadcs. A voz da juventudc esti in- vimentos de juventude no interior do mola voz da instituic;Zo. Seu cnmpor- v ~ m e n t oecumCnico latino-americano. 0
to responde i s nnrn~iasimpostas pela quarto ( 1 970) v t surgir o Conselho Latino~ i q i oe SI]as aspira,qbes parece que Americano de Igrcjas (Clai) e se estarrece
Loran1 moldadah,. y c ~ i t sabpira~6csdo con- com a repressio inibidora de outros movijunto da comuriidadc eclesi;istica. 0s quc mentos ecumBnicoc.
n5o sc:. adaptan m n i o encontraram espaqo
- rura
c--- -1"lQ periodo: 1916-1948
c rsti u
oas iereias.
Po r outro lacdo, 05 movimentos ecuni5.- Na ConferEncia do Panami (1916) 6 organicos de juvent ude crindc)S em out1?ostem- nizado o Comite das Igrejas de Cooperaqf o
pns (: noutras; circuns tincias !;ociais, para a Amdrica Latina (CCLA), resultado
.ais, politicas e ecol16micas n5c) con- do conflito cntre misscics norte-americanas
ram forjar esquema:5 e formas d e aco- e europgiac. Em decorrencia auontece urn
:nta capa zes de o ffrecer, se j a aos encontro em Montcvidtu (1925) corn Cnfa......--.- A jclvrns adaptadm nA ^a r^.-..
- s ~ l u t u l a auz rkvlkvl- se sobre a responsabilidade social. Em
vbncia oferecidas pelas igrejas, se:ia aque- 1940,lideres jovens, principalmente do Cone
Ics que se rehelaram contra elas. uni espaqo Sul, se convocam para uma assembl6ia
,..A,.
(Lima, Peru), sustada wlo eoverno ueruano.
de
e de vivhcia da ft5 de. -aL\rmuv
- . rcflexio
.
0 mesmo gru~ p oconse:gue reun ir-se
bcs,
ques
tionamentos e incom ;as aspiraq
(1941)e
constituif 1primeiro movimen tode
hpriaq
de
:aqies
prl
sua
condiqso
de
terrog
joven a. De iatr poderno:s falar de uma fa- unidade continen~ t a ltipicamentc la tinoIEnci:B do instrunicntal c~
voltado americano: Ulaje. Nesse ono, em Bucnos
les. Nio Aires, a I Conferencia Evangclica Latinoefou criado para os jove~
: deran Americana (Cela) enfatila a evangcli7aq;io
se tritta de repetir estn
do Continente.
w r u 1 no passado. 0 s tempos Jacl ~ u t r o sas
,
Ulaje se torna, assini, a nica cxpressCo
cond;i q k s nbjctivas dc vida mudaram, e
mudalram muito, o mnvimento ecuminico "nativa" das expe ctativas de unidade. Ou
_r- f
rglcjna Ilatino-americanrct c mais aquelc dos anos dc 1951) e 1960. ceia. os jovcns dal" :---:-*
--3..-

r 2
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nas s i o a vanguarda do ecurnenisnio com o
len~a:a unidade a partir das ipejas.

2Qperiodo: 1951 a 1961
A Fumec decide (1951) iricrenientar o trahalho na AmCrica Latina e com isso sc
concretiza o segundo moviniento Irigo
ecumPnico no Continerite.
Em 1956 a Ulaje realin o ?@Congresso
cclntinental sob o tcma: "Boas-novas acr; pobres e liberdade aos cativos". Em 1961 Ulaje
e Fumec fazem reunifies continentais no M6xico soh o tenla: "Vida e Miss6o da Igreja".
Ncsse mesmo a n o acontecem em
Huampani, Peru, duas consi~ltascontinentais importantes. A primeira deu origem 2
Junta Latino-Americana de Igreja e Sociedadc (Isal) c a outra i Comiss;?~
Evangdlica
Latino-Americana de Educaqio Cristl
(Celadec). A I1 Cela, em Lima, enfatiza a
rieccssidade de n~udanqadas estruturas sociais dos paises latino-arnericanos.
Este periodo se caracteriza pelo surgimento de grupos ecumCnicos, leigos que
viio alCm das decis&s eclesiiistico-institucionais. Emerge urna geraqgo de lideres
"natives" dispostos a controlar e criticar o
processo latino-americano da Igreja.

3"eriodo:

1962 a 1970

Em 1963 se realiza no Rio de Janeiro a
Consulta Cristi dc Aqio Social e Sewiqo,
na qua1 se reafinna a criaqiio de urna Federatio Latino-Americana de Igrejas.
Em 1964, em MontevidCu, outra consulta concretiza aquela recomendaqtio e cria o
Comitt Provis6rio pr6-Unidade Evangelica na America Latina (Unelam), que deseniboca (1974) no Clai. Em 1966 Ulaje,
em dihlogo com Unelam, em busca de unia
unidadc orginica, decide retirar-sc.
Caracteriza-se este periodo por urn
acentuado crescimento dos movimentos
ccumenicos (paraeclesiristicos) que v i o se
radicalizando e criani urn distanciamento
cada vez maior das igrejas institucionais.
Abrem-se ao di6logo com setores da Igreja
Catcilica e frustram-se as possibilidades de
unidade a partir das igrejas. Dai decone o
div6rcio crescente entre igrejas e movimentos ecutnEnicos.
0 movimento ecumtnico vai escrever
belas piginas de luta e de compromisso
eva~igtliconos anos de 1970 e 1980, e no
auge das ditaduras militares do Continente.
Perdem o impeto e forqa a partir de meados
dos anos de 1970. A consolidaqio do Clai
(1978) se faz peIa aproximaq5o de outras
igrejas. 0 s militarismos continentais em
baixa e as rnludanqas ec~on8micase politicas
ensejam no\ros desafic1s e descenam novm
cenirios pal.a a complreendo do significado do papel da religiosidade de
?vos no process~de construqZo
IS
identidades nacionais.

tantes para o presente e o futuro do movimcnto ecumEnico.
0 primeim foi o papel que a juvcntude
das igrejas latino-americanas desernpenhou na consolidaqSo do movimento CCUmenico no Continente.
0 segundo, lamentivel, pordm real e
fruto das condiqijes socioculturais dc nossas igrejas, foi o crescente distancianiento
entre igreja e entidades ecumtnicas por
causa de apoio externo (entidades e CMI).
Tal situaqio, hoje relativamente superada,
ainda peniste e criou, entre as igrejas evangdlicas do Continente, uma atitude anticcuminica militante. Por outro Iado, pelas
falsas informaqfies c pressupostos de interesse consewantistas dc dire~ta,os niovirnentos de juventudc e as instituiqdes
ecum&nicasn i o formaram novos quadros
capazes de cxpressar aspiras6es e perccpqKes da prcipria realidade. Ou seja, muitas
entidades ecumhicas acabaram se institucionalizando c, com isso, repetindo os mesmos vicios jnstituciorlais que criticaifarn
nas igrejas.
Quanto a pressdes cxternas que irifluenciaram essc pmcesso e nos trouxeram i
situaqZo em que nos encontramos hoje imports destacar o processo de descducaqZo e
desinformaqfio que foi imposto, (especialmente em nosso pais), pelas ditaduras militares e que produziu outro tipo de jovem,
totalmente diferente do jovem dos anos de
1960 e 1970. Ora, trahalhar a quest50 cultural-religiosa e sociopolitica com essesN
jovens exige uma metodologia completamente diferente daquela que prevalcceu
nas decadas anteriores. 0 fracasso dos movimentos ecumtnicos em gcral e dos movimentos de juventude nada ten1 a ver com
a condi@o de juventude, mas sim con1 a
metodologia de lrabalho que foi emprcgada at6 ha pouco tempo e que n i o produziu
os resultados esperados. Pelo contrdrio, ou
tirou osjovens das igrejas ou reforqou neles
a inseguranp que os empunou ainda mais
para dentro das estruturas eclesi6sticas em
que se acomodaram e assumiram uma proposta intimists e individualista.
Todo esse processo, por outro lado, tem
que ser visto a luz das condiq6es objetivas
de convivtncia que a sociedade contemporinea nos oferece. Ajuventude reflete o que
recebe da sociedade assim como as igrejas
refletem o context0 sociocultural. Repensar o trabalbo ecumtnico com os jovens
hoje implica, antes de tudo, rcfletir sobre o
papel que cabe Bs igrejas em meio 2 situaG o geral de dificuldades que vivem nossos
povos e i situaqio particular do mundo
simMlico, atraves d o qua1 as popu1ac;iies
oprimidas (incluindo ai os jovens) procuram projetar suas aspiraees no esforqo de
criar um mundo de sentido em meio a situaqgo de total abandono e "des-afeto" em
que vivem.

Pensando o presente e o futuro
Esta hrevissima digress30 histdrica nos
pcrrnitc nercebcr dois fatm muito impor-

Zwinglio M. Dlas C t&logo, pastor PI
no e secretirio-gem1do CEDI.
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Justi~ado pobre: criterio da nova sociedade
Ely Eser Barreto Cbar
Jesus, sabendo do conspirapio dos
fariseus contra ele, retirou-se dali.
Muitos o seguiram, e ele curou a
todos; e ordenou-lhes que ndo o
f i s e m conhecido, afim de que fosse
cumprida apalavia do profeta Isafas,
que diz: "Eiso meu servo a quem eu
escol/i( em meu amado em quem
minha 'alma' se compraz. Porei meu
Espirito sobre ele e eleproclamard a
justi~ads naqcies. Ele nrio contenderd
nem gritar6, nem se 0uvird.a sua voz
nus ruas. Ele ncio quebrarb a cana
esmagada; ele ndo apagard o pavio
fumegante at&que triunfar n justiqa.
Em seu nome as napjes esperarrio "
(Mt 12.15-21).
texto acima, por ser uma citago de
0
Isaias 42.1-4, introduzida pelo
evangelista no contexto do conflito aberto entre Jesus e os fariseus (a sinagoga),
tanto ilumina a fungo do Messias numa
situaGo de conflito (crise social entre os
dominantes e os pobres) quanto estabelece a direqio da unica a@o historica
possivel dos cristlos.
Todo o contexto deste texto d o relato
de um conflito que tennina em tragddia,
ou com a condenago definitiva da "gerag0 opressora": ninivitasse levantartio
no juko corn esta gerapio, e a condenario;porque se arrependeram com apregafrio de Jonas. E eis aqui quem 6 maior
do qug Jonas (Mt 12.41-42).
Neste processo cntico e decisivo, o
Cristo C identificado ao Servo Sofredor
de Isaias. No entanto seu sofrimento nio
d passivo, do tip0 "a vit6ria hist6rica C
necessariamente dos opressores, pois a
vit6ria cristi so aconteced no Reino futurn, depois da historia". 0 sofrimento do
Messias e do povo messilnico 6 resultado do inconformismo com a injustip e
do compromisso inegocihvel com a causa da justip hist6rica. Pelo Espirito "ele
prnclamarA a justip as naqks". Aqui o
texto pode induzir a equivocos pois ele
enfatiza algumas expressBes que podem
facilmente ser descontextualizadas: proclamarjustig, isto 6, transformar a a g o
messilnica de Jesus em "discurso abstra-

to", do tipo "liberdade de expressio"; ou pois sua luz G o C nem mais necessaria Porque traz horizonte i cafincia absolu"ele nio contended, nem gritad, nem se diante da luz do dia. Eles n50 tem hori- ta. Esse horizonte se chama "justi~a".
ouvird sua voz nas ruas", o que pode in- zonte de vida, sentido existential, espe- Nio se trata, portanto, da "pl-oclama~Lo
duzirh n o g o deC:violCnciaabsoluta", in- ranqa na histbria. Comparada a estas da justig", ou da bela "compaixio" simclusive a aceitago da inevitabilidade cia figuras esti outra, citada pouco antes: plesmente solidiria com a desventura.
vendo Jesus as rnultidcjes, teve grande Pois "ele nio quebrar6 a cana esmagada,
humilhago hist6rica.
A l i g o do "texto" I5 bem outra. Ocorre compaix~odelas,porque estavam aftitas nem apagad o pavio fumegante at6 que
que os fariseus, os agentes diretos da e exausras como ovelltas que ndo t6m f a g triunfar, na histdria, a justiq", csta
nova estruturago social que n5o cria as
opressio dos pobres de Israel e os agen- pastor" (Mt 9.36).
Qua1 o relacionamento hist6rico do ovelhas sem pastor, as canas quebradas e
tes hist6ricos da opressio da Igreja atmv6s da a ~ i das
o sinagogas ap6s a Messias com estas "canas quebradas"? os pavios fumegantes para nio iluminar
destruiqio do Estado de Israel pelos ro- No 6ltimo texto o "intenso padecimento nada.
Por isso, em seu nome as na~iiesespequebrari
manos no ano 70, reivindicavam a posse com". No nosso texto, ele "60
exclusiva dos
aa0d,. Ma cana esmagada" e "nlo apa- rarfio.
Haved outro crit6rio para a produ@o
gad o pavio que ainda fumega,
instrumentos da
apesarde jB serdia". 0 Messias do saber e a estrutura@o da sociedade
cultura, ou seja,
eles eram o s
vC o pobre com dignidade e humana?
neste simples considerago o
unicos e legitidignifica-Hi aiternura hist6ri- Ely Eher Barreto Cbar 6 pastor metodlsh,
mos intdrpretes
ca de quem descobre sentido biblista e vim-reitor acadzmim da Univenidada tradiqio bina falta de sentido. Por que? de Metodista de Piracicab
blica do Antigo
Testamento. 0 s
pobres da Igreja
de Mateus nem sequer podiam reivindicar a legitimidade de seu libertador pois
os verdadeiros donos da tradigo e seus
nu I
legitimos interpretes fejeitaram, de fato,
a Jesus como Messias. A prova desta rej e i ~ i oe n sua condenaeo na cruz.
:oda pastoral
e dc
1s pela par e justip.
Urn jon
0 s pobres da comunidade de Mateus
tro Evanat3Jico Wasileiro de Estudo
puMicaF.1 conjunti
deviam saber que o projeto messianico
ode h c
Pastorais (CEBIEP) e do
express0 em Isaias incluia a aceitaeo,
Dl).
(CE
pelo pr6prio Jesus, desta rejeigo dm legitimos herdeiros. l? contra esta rejeieo
teriodo m
Leia e
que ele n5o "contended", at6 porque,
Asdnr
~al:Cr$ Z
historicamente, uma rejeigo consumada
5.00; ~ , j , ,IVUIw:
,~~~
GT%Z,DUO,L
6 sempre uma rejei~fio.0 Messias dos
pobres nio dirige seu programa a conelte OStr prvnnrvGo:
vencer os "rejeitadores" de que estio
rul,lu~I
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equivocados, isto 6 , "ele nem gritad"
1tos. voc
consegu~irate urn
contra estes opressores, nem "gastald
Promo
inutilmente sua voz nas praps". Por
Nomd
D(
que? Porque antes de rejeitar o Messias
some,
~ de Deus.
elm esmagaraln os p o b.es
VOC&4
36+OQ0,00
0s pobres aqui sHo c:uacterizados por
v ~4e
duas figuras i m p r r---~ ~ o ~ ~ a que
n t e retrata
s,
amgo:
51.00C -'
sua humilhante situapo hist6rica: eles
Voc6,
60.00C
sio as "canas esmagadas" ou o "pavio fudpr
--~ma.Bgn
megante de uma lamparina quando o dia
pe
portunldade! Garanta as iwsinanrras enwando cheque non
ji chegou". A primeira figura informapara
angdlico Brasileiro de Estudos Pastorairr (CEBEP) ou Vale
nos que os pobres foram sugados at6 a 61para o
lntemente corn comspond8ncia constando seu m,
enc
tima gota de suas vidas. A semnda,
que
CEP, tetewe e ~grejaelou enbdede a que pet+---eles nso tern ]papel social na solciedade
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A REFORMA EM GENEBRA
A Reforma Calvinists (21 de maio de 1536) teve uma dimendo polRica e outra-religiosa.
Um Estado feudal cujo pincipe-bisp era o suzem10t e m pil deu lugar a uma Repfiblica
que at6 hoje manttm sua independencia.Viversegunc ioasanta 1wrdadeevangklica (Qlvino)
d5 a dimendo reliaiosa
- da Reforma em Genebra.
As doutrinas e a disciplina do Reformadorinspiraram uma grande dimendo profana para
altm da simples emancipaGo politics. Uma mama forqa sustentava o todo: a conviqgo de
que s6 a liberdade era apta para inspirara vida civica e religiosa. 'htava-se de uma liberdade
que a si mesma se impunha estritos limites. Estes, no entanto, etam preferfveis 3 tirania dos

arquias ab:
el foi capa
Essa Repfiblica
nsm a o
. .... clvlca e aajindcpcndtnc~a
.--.-1
T^.*
Europa as virtudes oe responsarxllaaoe
mtelmruar. 1st" w w v r : s
armadura teol6gica e moral que lhe deram Calvin? e seus succssores.
es do penA liberdade de consci&nciae a respnsabilidade pessoal siio as gran
samento de um homem coraioso aue levou a &ria a ameaqa de Farel, quando m v a de
was para
o teu dm
w~nqiiilirh
passagenn em Genebra: Deus
~ d ~ b re
ro
e te wga!
a0 g u n d e
eshrdar,.w &ante dh uma nec

.

ajudn.

I
1
I

~

I

I

1

Reportagem

contcrloPastoral

Anglicanos: solidariedade com as mu1heres
Jorge At flio Iullianeli

primeira atividade oficial, no plano
undial, realizada por uma Igreja,
em resposta I? Wcada EcumCnica de Solidariedade das Igrejas com as Mulberes,
foi promovido (Salvador/BA, 29/3 a 314)
pelas igrejas Episcopal do Brasil, Anglicans do Cone Sul, Anglicans do Canada,
Episcopal dos Estados Unidos e Anglicana das fndias Ocidentais e Provincia IX.
Com a inten@o de discutir os principais problemas que afligem mulheres e
homens neste final de sCculo, a situaeo
das mulheres no mundo, o lugar e a participaeo das mulheres na Igreja, o ministCrio ordenado feminino, a contribuiGo
da teologia feminista, e os caminhos para
a efetivaqio da solidariedade das igrejas
com as mulheres, reuniram-se 585 pessoas de 47 paises.
HA algum tempo a Comunh5o Anglicans preocupa-se com a necessidade de
um encontro assim. Em Lambeth (1988)
decidiu-se pela realizaGo de um Encontm Intemacional de Mulheres, assumindo a temAtica da Dkcada EcumCnica. Na
oprtunidade deliberou-se que a realiza530 d o evento deveria ser no Terceiro
Mundo. 0 Departamento Feniinino da
I p j a Episcopal nos Estados Unidos resolveu assumir a respnsabilidade da organiza@o do evento. Com o envolvirnento das
outras igrejas anglicanas optou-se p r torna-lo um Encontro Anglicano Mundial,
que expressasse a solidariedade ecumenica das igrejas com as mulheres.
Foi o mesmo departamento feminino
que optou pela reaiizaqio em Salvador.
Assim, o Cornit&de Organi7aqiio. coordenado pela sra. AM Smith, incorporou
as brasileiras rcvda. Carmem Ethel Gomcs e Suleni Alvares Rodrigues.

k.

Umsr lgreja que se faz
ecucnenicamente solidiiria
Uma liturgia que emocionou o audit6ri0,
na m:aioria de composto por mufheres, e
com Imulheres celebrantes abriu o encon.
.
tm Mulheres tambdm, carregando os
~ l ode
s seus afazeres cotidianos, em
IS e triplas jornadas, encerraram o
I"- asional de entrada. Aprimeira palavra fc)i pronuncciada pel(> bispo primaz da

Igreja Episcopal no Brasil, d. Olavo Ventura Luiz Disse que esperava que o Encontro Mundial fosse "um espaso da
Igreja, em uniiio com Cristo e fidelidade
a seu Evangelho, para testemunbar que a
luta da muther MO C algo a ser tntado de
fonna isolada, pois ultrapassa as fronteiras da educago, politics, economia e religiio." A Importlncia ecumCnica do
Encontro foi ressaltada tanto no agradecimento feito por d. Olavo CESE e ao
CEDI, quanto pela participago de Ofelia
Ortega, respomivel pela Unidade 4 do
Conselho Mundial de Igrejas (CMI), e
Esly Carvalho, d o Conselho LatinoAmericano de Igrejas (Clai), AlCm da
participaGo mundial da Igreja Anglicana, outras denominaqks tambtmse fizeram presentes. No primeira dia, entre
outras autoridades locais, esee
presente d. Lucas Moreira Neves, cardeal primaz da Igreja
Cat6lica Romana no Brasil.

desses mesmos direitos. " 0 s paises desenvolvidos conquistam paripassu,
avansos na lei que tCmsua correspondCncia na realidade; isso, infelizmente, nHo
acontece no Brasil, pois somos um pais
autoritario e sem tradieo d e m d t i c a " ,
concluiu o deputado.

Divida externa, estruturas
patriarcais e teologia feminista
D. Almir dos Santos (bispo anglicano de
Brasilia), falando sobre a Divida External disse: "Pode ser que falar de mudanqas de uma nova ordem econdmica
mundial nio tenha sentido para os que na
ordem atual estio numa situa@o vantajosa". Vinculou essa "situa@o vantajosaw ao aciimulo imoral , el destacando

Parlamentares
brasileiros defendem os
direitos das mulheres
Benedita da Silva (Assembleia
d e Deus, deputada federal e
candidata a Prefeitura do Rio)
denunciou a existCncia de uma
fazenda na Paraiba, onde adolescentes de 12a 16 anos s3o prostituidas
e engravidadas, e os beb& vendidos a familias do exterior. Destacou ainda o crescente empobrecimento par que vem
passando as mulheres brasileihs, que representam 40% da f o q a de trabalho. Rob e r t o F r e i r e (deputado f e d e r a l ,
ex-candidato h Presidencia da Repdblica) destacou os espasos que o movimento feminista conquistou na Constituigo
de 1988, entre os quais a licenp-maternidade. Portm, acentuou o contraste ent r e a s c o n q u i s t a s e a realidade. 0
machismo, declarou, ainda impera nas
relasBes pessoais e de trabalho, em que
as mulheres, em grande parte, n3o comeguem usufruir de seus d i d o s . 0 Bmsil,
com uma das comtituis6es mais avansadas quanto aos direitos sociais, mantemse uma das realidades mais usurpadoras

sempre o aspect0 btico, afirmou que a divida j i foi paga, pelas mulheres e homens
dos 213 da humanidade empobrecida, e
que, portanto, deveria ser "perdoada".
Jim Ottley, bispo do Panama, falou sobre
as estrututras patriarcais da teologia ocidental. "A teologia tern sido produzida,
na maior parte de sua hist6ria, por homens. 0 ministdrio ordenado permaneceu nas mfios d o s h o m e n s , c o m o
sustentBculo das estruturas familiares",
afirmou, e destacou os esfoqos que tCm
sido feitos para a superago de tais estruturas arraigadas em homens e mulheres
teblogos e clCrigos. A te6loga cat6lica
Ivone Gcbara, falando sobre a teologia
feminista, destacou as diferenps entre as
vPrias teologias feministas, especialmente entre as que se produzem no Norte e
no Sul: "A luta antipatnard na America

Latina C diferente da que acontece no Primeiro Mundo. No Primeiro Mundo ha
uma desvincula@o entre a luta de gCnem
e a luta de classes". Afirmou ainda que
"a grande contribui@o que a teologia feminista trouxe ?I teologia da IibertaGo foi
a quest20 antropol6gica. Ressaltar para
albm do pecado social, o pecado antmpoIbgico. 0 pecado que justifica a superioridade dos homens, de uma rasa sobre a
outra."

Espiritualidade e sexualidade:
a ternura da divindade
A exposiqfio da presbiteriana coreana

Cung Hyung-Kiung, pmfessora na Universidade Eyewha Korea, abordou os
tri2s medos das Igrejas em enfrentar o
tema da sexualidade: medo do corpo, de
E m - o amor erbtico, e da homossexualidade. As Igrejas estfio revestidas de
preconceitos patriarmis seculares. Essa
atitude impede aproximar-se dos seres
humanos inteplmente, como viventes
que se alimentam e fazem sexo, que exprimem afeto com seus corpos. Esses
corpos que sentem e oferecem prazer.
Para ela "Deus e sexualidade estio juntos". Asra. Chung afirmou, em entrevista, ser da segunda geraqio da teologia
Minjung. A primein g e r a e o tinha seu.
ieitmotif na luta pela IibertaGo. Asegunda 6 a gerapo da criatividade. Ela afirma
que a grande contribuiGo de sua gera@o
t estar produzindo uma teologia com
profunda base antropolbgica. Para ela,
que C coreana e "tem como m3e o budismo e o xamkanismo, e como pai o crktianismo", tem se mostrado desafiante
falar sobre a divindade respeitando e assumindo a pluriformidade cultural.

Documento final
0 CornitC Organizador recebeu o encargo de elaborar um documento final que,
entre outras coisas, vai propor a criaeo
de uma Federapo Internacional de MUlheres Anglicanas. 0 documento pretende condenara divida extema e propor aos
paises credores a remiss20 da divida.

I CONC~LIODE NICEIA (325)
Ario afitmava que o Verbo era uma i a t u r a de Deus, criado antes de toda a criago, mas
d a d o antes do nascimento & Jesus. 0 seu opositor, Alexandrc (bispo de Alexandria) '
a com
contrapunha o Qrbo, por s u divino nHo era uma uma criatura, mas que sem
Deus. (v. esquema na p@na ao lado).
lmais
Antecedente imediato do Cimdlio: Alexandre condenou Ario (um dos 1
~ s t i g i a d o es influentes) e o d c p b & & seus cargos na ignja. Ario apelou para alguns
b i s p , mlegas de cstudos, e b r a as massas popularcs. Orpnimu ptestos de rua com
cartam c lemas teol6gicos.
"-tantino
mnsultou o mnselheiro Chi0 b i s ~ o
& Cbrdoba) para tentar reconciliar as
perador que a situq;Bo era muiito mais dria e niio

. .

simples gest6es indiv:iduais. Constantino decidiu, entZio, convocar o Concilio pan NicCia,
na Asia Me,,,,, A..*:.r r u , , , , ~ ~a Constantinopla.
Foi o Primeiro Concilio Ecumi?nico (Univnsal) da Igreja. Teve a presenp de cerca de
trezentos bispos, mais presblteros e difimnas. 0 impcrador armu corn todas as despesas da
CoIWocago. Um dado interessante foi que tminara a fase das persepi@es do i?pt?rio
romano aos crisths. Entre os v t e s vindos da Europa, da Libia (Africa) e da Asia se
acbavam vftimm de pris6es, de exflios, de torturas, c alguns m i a m no corpo as marcas da
fidelidadc. Alguns se d e c i o m & vista, pat cartas. Agora p o r h se encontram e descobrim a riqueza da unindidodc dc sua fC.E&io & CesarCia (nolivio V i &Coas&mh)
iz que a COIIVOCB@O
foi um am & 60
de g a p pelas vit6rias obtjdaspor Constantino.
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PENA DE VIDA
Manifesto da Associaq*~Evangelica Brasileira -AEVB
"Eu vim para qu'rt'tenhai.~vida e vida em abrtnddncia ".JoPo 10:lO

N

os, membros da Associaqiio Evanghlica Brasileira - AEvB,
vimos a public0 manifestar nossa produqhoquanto aproposta
de emenda constitucional NQ1
-A na Chmara dos Deputados, de
autoria do Deputado Federal pelo PDS, senhor Amaral Neto.

Pretende o citado Deputado, que se altere o inciso XLVll do art.
5' da Constituiq50 Federal vigente, que compde o capitulo das

garantias individuais, pelo qua1 "n5o havera pena de morte, salvo
em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, XIX". A
proposta se wsenta em dois artigos principais: o primeiro prop&
que aquele dispositivo constitucional admita a pena capital
tambem "nos casos de roubo, seqiiestro e estupro seguidos de
morte" e o segundo sugere um plebiscito nacional sobre o
assunto, como forma de auscultar a naqrio sobre t6o grave tema.

Um pouco mais sobre a questio
A pena mdima ja existiu no pais ate o ano de 1855, quando
foi abolida na seqiencia de varios erros juridicos. Ela vigora ainda
do Sul e na China, onde os
nos Estados Unidos, no I r k na ~ f r i c a
erros judici6rios alcanqam a media percentual de 30%, conforme
recente documento da Anistia Intemacional.
A argumentaqrio a favor da pena concentra o seu ponto focal
no entendimento de que promete vida, ao livrar muitos cidadaos
de um elemento inecuperavelmente doente e compulsivamente
predisposto a crimes hediondos. Sobre direitos humanos, prefere
pensar no das vitimas.
Tecnicamente, argumenta-se que o Projeto estaria ma1
formulado, permitindo a interpretaqrio de que, aprovado o art. lQ
- que modifica a Constituit$io no sentido de permitir a pena
miutima, o 2', - prev6 o plebiscito - perde a raz6o de ser,
constituindo essa ordem um ardil.

Entendemos que existem, de fato, situaqdes de extrema
violcBncia em nosso pais, em que individuos se mostram
incontrolaveis diante da oportunidade de praticarem atos contra o
seu semelhante, despertando reaqks muito fortes e naturais,
prirr~eironas vitimas e depois em todos aqueles que reprovam.
Tais rea~&s, mais emocionais que racionais, tQm por vezes
I^. .-.
1evdd0a aq&s coietivas de vingan~apelo uso do linchamento.
No entanto, a bem da raz60, 6 necesshrio perguntar se a morte
de tais individuos livra a sociedade do seu problema. A resposta
que nos ocorre e, em todos os aspectos, negativa. lsso porque
n5o t e r b sido eliminadas as causas do problema da viol6ncia no
Brasil.
Cabe, ent50, a nosso ver, antes de se pensar em endurecer a
lei, verificar sua exeqiiibilidade. Cabe buscar as verdadeiras
caulsas da crescente criminalidade no pais. Cabe ter olhos para
ver co desvio, o delito onde ele se encontra e se d$ e n5o apenas
nos casos em que algumas classes privilegiadas s6o afetadas.
lssoI quer dizer que, como crist*, precisamos livrar-nos das
k
o roubo do
muiitas medidas, e considerer alvo de i n d i g n a ~ tanto
hadinha
quanto
o
assalto
ao
banco
ou
ainda
a
n
i
b
correq6o
trow
trinho brzrnco n i b e menos
salarial do aposentado. 0 crirr
~mestupro e morte,apenas
d moso w vergonhoso que o a
pe n5o afeta o turismo ou ) K ~ I ~ U Wniro a m e c l ~u.v.I-I.~ t da
a filha
ico. Ele mata tanto ou mais inocentes, privando-os de direitos,
recursos, da jwtip. Tudo isso tern que ser; igudmente,,
crado CMO infarrat
tem fomc3 e sede de justitp, e niio de sangu
I
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AliAs, repetindo urna frase da OAB, "de que adiantarn leis s6
n5o ha justip?" Nessas circunsthncias, e sempre o mesrno tip0
de crime a ser punido: o do pequeno, inculto, pobre, impensado,
esmagado, rnarginalizado, sem sindicato!
Por isso, a AEVB entende que nao se trata, sequer, de discutir
a validade ou nao da pena de morte no Brasil. A discuss60 e
inoportuna e pode esperar. Ainda vivemos numa sociedade de
privilbgios, de desigualdades imensas, de natureza econbmica,
de acesso a escolas, a patamares minimos de saude, a
atendimento ambulatorial, para n5o dizer medico, de acesso a
justiqa, a moradia, 5 facilidade de tecnoiogia e do
desenvolvimento, ao prato de comida. Somos urna sociedade que
ainda brutaliza e larga suas crianps, abandona os velhos ao
deus-dara, discrimina suas mulheres, ensina a violencia, o
estupro, o desvio sexual pela televisao em doses macips e
adocicadas em horikios em que a maioria de nossas crianqas
est6o assistindo, indefesas. Somos urna sociedade que ainda da
ganho de causa aos coroneis, estimulando e exacerbando a
sindrome de Robin Hood; que convive com o jogo desenfreado,
com o trAfico de drogas a montar estruturas e aparatos onde o
Estado n5o chega; que ainda acoberta com panos rotos
eschdalos e falcatruas de conhecimento pQblico, contra os quais
nada pode o cidad6o comum. Somos urna sociedade de espertos,
que se esgueira pelo chweirinho da piscina para n6o se molhar,
e que fura a fila compubivamente.

Somos urna sociedade que, analisada pelo prisma do Dep.
Amaral Neto, mereceria pena de morte!
Mas a A N B insiste na esperan-. Somos urna sociedade
como outra qualquer; desesperadamente carente da compaix5o
de Deus e de nova oportunidade, se t5o-somente elevarmos
nossos olhos para o ceu, em busca de perd50, restauraqZio, de
vida. Cada cidadib, do garoto da favela ao executive, representa
imenso potencial, para o bem ou para o mal. Que seja, pela
vontade e influ6ncia da grande maioria, com Cristo, para o bem.
Propomos a pena de vida para o Brasil: (1) que se busque, a
todo custo, em todos os niveis da justi~a,a certeza da puniq60,
para todas as condic$es sociais e funcionais; (2) que se encontre,
ainda que a duras penas, soluqiio para as aberraq6es de natureza
econ6mico-sociaisque vitimam a grande massa de assalariados,
subempregados, rnoradores das periferias urbanas, crian~as,
m6es-solteiras, deficientes, etc. e (3) que se reformule o sistema
penitencikio, no sentido de evitar a supertota$60 das cadeias e o
k i o improdutivo dentro delas, com a implanta@o de novos
sistemas, agricolas e urbanos, que prevejam o trabalho produtivo
e rentavel, fonte de sanidade fisica, mental e reabilitaqgo.
Entendemos que condenada a essa ponz, a scciedade brasileira
n5o precisara cogitar de executar seus filhos. E os mesmos
parlamentares que hoje decidem sobre a morte, s5o conclamados
a se mobilizar pela vida.
Rio de J,aneiro. 15 de fevc

RevI. Caio Fi
Pr

aye Filhc

