A missio 6 a razcEo de
existir das comrrnidades
de F4 e constitui, pot isso,
tema sempre atual e
inqrcidante. CONTEXT0
PASTORAL introduz
quest6es missiolo'gicas
importantes e mesmo
poli?micas que dizem
respeito, erttre orctros
aspectos, 6 necessidade
do testemunhs explicit0
do Evangelho e u forntn,
por v a e s descoacertartle,
como as Escrituras
abordam a tarefa
evangelizndoru.
Pdgirtas 5 a 9

IPB critica governo
brasileiro
0 presidente do Supremo
Concflio da Igreja
Presbiteriana do Brasil (IPB),
o pastor Guilhennino Cunha,
fez duras criticas Q politica
neoliberal do governo
Fernando Henrique Cardoso
em carta enviada a presidihcia
da Repliblica e ao Congress0
National. PQgina4

As mesmas
limitaqbes de sempre
Apesar da intenqlo declarada
de ser uma contribui@o ao
ecumenismo, a mais recente
enclclica do papa Jolo Paulo I1
-"Para que todos sejam .
urn" -apresenta os mesmos
obstQculosrelacionados B
unidade dos ctist5os. Pigina 11

"O Reino de Deus e C

O ~ O

homem qUe jogs a semente
na terra.,.
Um
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Missso: sempre
mobilizadora e inquietante

CARTAS
Escmva pslr KOINONJA P m e n ~ aEc
-Rma Smto Amsro, 129, C16ria, 2
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0 tema da missdo, bem como das estratt?giase tdticas que as
igrejas t&mrecorrido para cumpri-la, constitui-se num assunto
recorrente. Vezpor outra devemos retomd-lo como medida de
prud&ncia, visto que a missa'o t a razdo mesma de existir das
comunidades de F4.
Esta ediqdo tenta, numa perspectiva ecumeitica, efetuar um
apanhado avaliativo e prospectivo por meio de algumas reflexdes
que introduzem questdes histdricas, teoldgicas e biblicas a fim de
enriquecer o debate missioldgico, a despeito de estar longe de
esgotar as temdticas.
Em quase dois mil anos de cristianismo, aspectos missioldgicas
continuum sendo mobilizadores e inquietantes. 0 s artigos
introduzem, sugerem e apontam questdes graves e at4 mesmo
pol@micas;ndo poderia ser diferente, dada a natureza do assunto.
Desde sempre ele tem provocado pakdes e embates tanto no
interior das agremia~6eseclesidsticas quanto nu esfera das
Ci6ncias da Re ligido.
Entre os articulistas, hd quem aponte para a necessidade do
testemunho explicito do Evangelho apesar dos ensaios e erros at4
aqui cometidos. Ademais, os indicios muitas vezes desconcertantes
que as Escrituras nos apresentam a propdsito da tarefa
evangelizadora. A par disso, hd quem questione o perfil da missdo
num context0 de exclusa'o sist6mica.
Ndo faltam discussdes mais localizadas, isto t?, aquelas que
dizem respeito ao evangelismo e seus protagonistas nu histdria
recente do Brasil, e um depoimento que evidencia a dificuldade das
institui~eeseclesidsticas em comportar o pluralismo das idkias;
por sinal, as mesmas institui~o'esque desejam testemunhar uma
ova sem fronteiras!

--

A d i w o do Conteao Pastoral,
Estou fazendo um esfoqo para nao me privar
da leitura de CONTEXTO PASTORAL, pois
acho muito importante o esfoqo pcr um mundo
ecumbnico, Igrejas que trabalhem neste sentido.
Creio que este e o caminho que naalmente pode
constmir a Vida.
A g r a d e ~ oos nlimeros que re cebi gra
mente. Espem contar sempre corn. esie ~ornalnnho tHo importante e tfio cheio c
amor.
Vejam de escrever as coisas novas a res
das mulheres. Quem sabe uma ax
carta
do Papa i s mulheres pedindo de5
Estou
ansiosa por este assunto.
Irmii Antonia de Souzsr Leal
GuarabiraPB
--A-

'yY.CV

Venho por meio desta felicitA-10s pelo exce:lente
trabalho realizado por meio do CONTEXTO
PASTORAL. Sem dhvidas, um jornal que educa, atualiza e insere na lideran~aeclesisstit zi estimulo para buscar sempre o aprimoramen to.
Expresso o desejo sincem de receber ma:iores
informa~6essobre KOINONIA, seus s e n.---cursos de forma@o e atualizaqfio teol6gica
A todos votos de progress0 e paz profur
Ricardo Penhn
Prograrna Educational Social de Apoio (Proesa)
1taguaiIR.I

' "KOINONIA r r w u n q m
b u m i n l a l Smiqo
h n t o Amaro. 129 - Z
Rib de JaneirO/RJ. Td.
021-224-6713 e fax
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i Terra Molhada uma
i experitncia de reforma agrarl

.
.

Urn pmal-painel a sewiw da pastoral

-

Coord.nrc
Lub Cafkn

Fiquei muito feliz em receber CONTEXTO
PASTORAL por analisar a importincia do crescimento das igrejas. Mas quem lembrar que esse
crescimento deve ser em primeiro luzar qualitativo, depois orginico e por 6ltimo numhrico. E
que o pastor ou obreiro local 6 p q a prin~ipal
para se alcanqar esta meta.
Quero renovar minha assinatura de a]poio.
Urn a b r a p fraternal.
Jonas E da Silvn
FortalezaICE
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uma experihnc
Terra klolhada
reform;n agraria conta a historia
*
i rra~alnadores
rurais do Polo Sindlcal do
Submklio SGo Francisco atingid10s pela
i Barragem de ltaparica no Rio Siio Francisco
! (Pernambuco-6ahia) que conqu1~1~1
arn.
I reassentamento em lotes irrigados. Num
I produc;io KOINONINMapa Filmes e rote
i* dirqdo de Zelito Viana, o video destaca
situaggo dos prr
D o avan
as dificuldades
e
I
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e dos cristiios pela paz e justiqa. Reportagens,
an$l~ses,estudos bibl~cos,entrevistas e muito
mats para vod f~carpor dsntro d6 COIntexto.
Urna publicqiia conjunta de KOINONIIA
Presenp EcumQnicae Sewip
e Centro Evanadlico Brasileim de Est
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Entrevista

UMA PUNICAO SOB SUSPEITA
ENTREVISTA COM IVONE CEBARA
Psolo Roberto Smlla Garcia e Jdber Ramdho

Na mim do Vatlcano deede eua
entrevlsta h revlsta "Vela", a
te6loga cat6llca lvone Gebara fol
"convidada" a se afastar de seu
trabalho com mulheres e passar
um period0 fora do Pair. A
justlflcatlva oflclal dB conta da
necessldade de "sanar" as talhas
presentes em sua formaqao
teolbglca. A hlst6ria niio 6 bem
asslm. Nesta entrevlsta, lvone
Gebara crltlca a falta de
oportunldade para o dihlogo corn
a hlerarqula ecleslhstlca e sugere
que Roma vlva aquilo que dlz.

A partir de setembro, a
senhora vai passar um
tempo fora do Pals, resultado de controvkrsias com certas autoridudes da Igreja Catdlica. 0 que de fato ocorreu ?
Depois da entrevista
que dei a "Veja", publicada em 6 de outubro
de 1993, fiquei na mira
do Vaticano. Como nlo
aceitei fazer urna retrataslo pliblica a pedido
de d. Jose Cardoso Sobrinho, arcebispo
de Olinda e Recife, rneu caso foi para a
Congregaeo dos Religiosos no Vaticano. Depois de muitos encontros dos
responsiveis deste dicastkrio romano
com minha Superiora-Geral, finalmente, d. Luciano Mendes de Almeida foi
indicado como mediador do meu caso.
Com a abertura e a diplomacia de d.
Luciano o caso foi encerrado em 1994.
Entretanto, alguns bispos descontentes com tal soluslo, reabriram o
caso enviando outro dossit? ii Congregaslo da Doutrina da F6, liderada pelo
Cardeal Ratzinger.
Para resumir este "longo livro", tive
conhecimento, por um documento provindo do Vaticano, entregue B minha
Superiora-Geral, sem nenhuma assinatura, de que rneu pensamento teoldgim
niio 6 considerado "ortodoxo". Segundo o texto nlo se trata mais da questlo
da descriminaliza@o e legalizago do
aborto, mas de minha reflexlo sobre
Deus, sobre Jesus e sobre a Biblia. 0
texto foi rnuito dun, comigo e emitia
juizos sobre minha reflexgo, chegando
at6 a afirmar que eu nem deveria ser
considerada crisM.

Mais urna vez, com o objetivo de encontrar saidas para essa situago embarasosa'd. Luciano sugeriu que o padre
Mirio de Franga Miranda (jesuita),
desse um parecer a respeito de rneu
pensamento teol6gic0, enderesado ii
Superiora-Geral. Esta por sua vez deveria encaminhi-lo ii Congregaqlo dos
Religiosos e ii CongregaqSo da Doutrina da F6. Virios encontros se sucederam at6 que, seguindo a sugestlo do padre Fransa, a soluqio para rneu caso
nio era de expulsar-ne da Congrega$50 ou mesmo da Igreja, mas sim de eu
ter a possibilidade de urn tempo maior
para estudo. Eu deveria me afastar de
minhas atividades e ir para a Europa.
Que argumentos
a hierarquia catdlica apresentou
para justificar
seu afastamento
do Brasil?
0 s argumentos usados oralmente e que me
foram transmitidos p o r minha
Superiora-Geral
se baseavam no
fato de que rneu
pensamento estava cheio de imprecisbes, e, sendo eu urna "boa pessoa", segundo as
infonnasbes que receberam, deveria ter
a oportunidade de anar a s falhas presentes em minha format$o teoldgica.
Entretanto, essa atitude de afastar-me
de minhas atividades e obrigar-me a estudar deveria ser tomada por minha
pr6pria Congregaeo. Parecia claro que
o Vaticano se apresentava como a "eminQncia parda" de meu julgamento.
Quem deve executar as ordens 6 minha
CongregaqIo (Irmls de Nossa Senhora
- CBnegas de Santo Agostinho), embora esta nunca tenha me acusado de
nada. Vivo nela h i mais de 25 anos com
muito respeito e alegria. Aliis, 6 particularrnente por respeito a minha Cong r e g a ~ l oque acolho, neste momento, 0
pedido de rninha Superiora
para
me ausentar um tempo do Brasil.
Coma a senhora encara esses argumentos?
Segundo minha maneira de ver, o
Vaticano nHo quer aparecer como juiz
neste caso, embora o seja. Isto para
mim 6 urna atitude que denota os limites da InstituiGo hierirquica e patriarcal. NBo se chama para o dia'logo. Bus-

cam-se subterfigios para se efetuar
urna "condenago branca".
Eu nunca tive o direito de me explicar diretamente. 0 s mCtcdos diretos
niio fazem parte deste modelo de Institui~iio,sobretudo quando se trata de
acusa@es feitas a urna mulher.
Seu afastamento tem o mesmo teor daquele dirigido a Leonardo B o f l Foram
as suas posiftks diante da participafdo da mulher nu Igreja e da questdo
da sexualidade que mais questionaram
as posif6es de Roma ?
Creio que rneu caso tem semelhanGas corn o de Leonardo Boff, mas tamb6m 6 bastante diferente.
Nos dois casos a falta de liberdade
de express20 imposta pelo Vaticano 6
clara. Entretanto, o momento histdrico
da condenago do Boff era um e o rneu
6 outro. 0 momento de Boff era o momento do auge da Teologia da Libertaqlo e o Vaticano estava se definindo
claramente a respeito. Al6m disso, o
nome de Boff, conhecido internacionalmente, congregou de todas as partes
do mundo teoldgico, acadbmico, das
pastorais, reaqdes de repudio i s atitudes do Vaticano. Mesmo alguns bispos
tomaram posisio de apoio ao Leonardo. No rneu caso, o momento 6 outro,
as questbes siio outras e minha pessoa 6
outra. Falo do direito das mulheres,
falo do direito de seus corpos, dos direitos reprodutivos, critico a instituiqiio
~atriarcale sua base antropocbntrica.
Insisto para que se tome a expenencia
das pessoas e grupos como ponto de
partida para a elabora~ioteolegica ...
Minha "obra" 6 mais oral do que escrita. Por isso, algumas pessoas at6 se encarregaram de gravar minhas aulas e
mandar para o Vaticano.
0 fato de ser mulher, freira, feminista, levantando bandeiras proibidas
muda muito, nlo s6 o tipo de punigo,
mas o tip0 de solidatiedade que eventualmente se possa receber.

nha de pensamento e a@o e isto me deixa alegre e confiante. No fundo existe
um consenso comunitairio, particularmente entre gmpos feministas de diferentes partes do mundo de que o "Espirito esti sobre n6s" e, o que buscamos
6 "para que todos(as)' tenham vida em
abundincia".
Apesar de ser ainda cedo para fazer
algum planejamento, quais sdo seus
planos quando de volta ao Brasil?
Nlo tenho nada pensado para a minha volta. Ainda nem fui Apenas espero poder continuar dialogando com
os diferentes grupos com os quais tenho compromisso. Quem continuar a
escrever. dar cursos. enfim semir
o aue
"
estou fazendo hoje.
Se aparecerem outras possibilidades, procurarei refletir com carinho sobre elas. Estou aberta aos previstos e
imprevistos da vida.

...

Diante de circunstdncias adversas
como essa, a senhora, em algum momento, pensou em abandonar a I p j a ?
0 que a motiva a manter-se firme na
caminhada de solidariedade e de anrincio do Reino de Deus?
Nunca pensei seriamente em abandonar a Igreja. A Igreja para mim 6
mais do que a hierarquia patriarcal que
se auto-atribui o poder religiose e o justifica como vindo de Jesus. A Igreja i a
comunidade de irmIs e irmlos inspirados pela sabedoria, pel0 n2o-dogmatismo, pela misericcjrdia e ternura de Jesus. E, essa comunidade ampla nHo
quero deixar e ela n5o quer que eu a
deixe. Quanto h hierarquia eclesigstica,
creio que eladeve passar por urn caminho de viver aquilo que diz ii sociedade
civil e politica. Democracia e respeito
s l o palavras muito usadas na linguagem clerical, mas 6 sempre para os "outros". Penso que j i esti mais do que na
hora de rever o que dizemos e o que
fazemos.
Mantenho-me nesta caminhada pot
Corno o trabalho que a senhora d a m - causa de minha f6, por causa de minha
valve e suas ref2m-es teoldgicasficarcio, espennqa... Gosto de dizer que "Deus
temporariamente, sem sua pmseqa?
6 minha esperansa". Deus 6 urna palaTenho avisado os diferentes gmpos vra aberta, imprevisivel, multipla, sem
com os quais assumi um compromisso limites
Minha esperanqa nlo est4
de trabalho da impossibilidade de cum- "nos c a m s e cavaleiros", nem "nos alprir o combinado. Tanto para esses gru- tares e nos tronos" ...nem na ortodoxia
pos quanto para mim isto significa a dogmstica. Minha esperanqa esti no
necessidade de reorgaltrzar as agendas, amor que congrega, que partilha, que
encontrar outras pessoas ou mesmo atrai. .. para al6m de toda esperanp. E
anular compromissos. Isto nos enche nessa esperanqa existe muita gente se
dando as mlos, se sustentando, me susde tristeza e at6 de ira.
E interessante perceber que tern no- tentando Grasas a Deus!
vas pessoas querendo assumir esta li-

...

...
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Notas

"Vinde, vede
e anunciai"
Tendo como lema "0 EvangeIho nas culturas caminho de
vida e esperanga", aconteceu
em Belo Horizonte (MG), de
1 8 a 23 de julho, o S9 Congresso Missionario Latino-Amencan0 (COMLA V),'promovido
pelas Pontificias Obras Missiona'rias e pela Conferencia
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB).
Cerca de I d s mil delegados,
entre os quais oitocentos leigos, de todos o s recantos da
America Latina e do Caribe e
m a i s d e z e n a s d e representantes de outros continentes, sob a presidencia de dom
Lucas Moreira Neves, cardealprimaz do Brasil e presidente
da CNBB, discutiram novas
pistas para a missio da lgreja
Romano-Cat6lica na America
Latina. Representantes de algumas igrejas do Protestantismo Histcirico tambCm participaram testemunhando, solidarizando-se e acompanhando a
decisio da Igreja CatBIica Romana da America Latina de vivenciar o Evangelho nas v a r i a ~
e diferenciadaq expressks culturais do Continente. 0 bispo
metodista Stanley da Silva Morais, primeiro vice-presidente
do Conselho Nacional de Igrejas Cristis (Conic), foi um dos
coordenadores do bloco t emat ico "Ecumenismo, dialogo interreligioso e missio".
Ao discutir sobre missio, o
C O M L A V foi e n f l t i c o em
proclamat a dimensio ecumbnica como essential para o testemunho da Igreja CristH. As
atenqbes se voltam agora para
Salvador (BA), onde, em novembro d o ano que vem, o
Cot~selhoMundial de lgrejas
(CMI) realizaci a Confer6ncia
Mundial sobre Missso, tamb i m voltada para a temdtica
Evangelho e Cultura.

-

Presidente
do CLAI defende
demarcagiio
de terras indigenas
0 presidente do Conselho Latino-American0 d e Igrejas
(Clai), o pastor luterano Walter Altmann, enviou carta ao
presidente da Repdblica, Fernando Henrique Cardoso, ao
ministro da Justiga, Nelson Jobim, e a o Supremo Tribunal

Federal pedindo a manutenGo
do decreto nQ2211991 que trata
da demarcaqHo das terras indigenas. Segundo interpretaqio
de Nelson Jobim, o decreto C
inconstitucional porque nHo dB
o direito para que o s invasores
de terras indigenas se defendam e contestem as demarcaqdes dessas ireas.
"E extremamente preocupante o fato de que um governo, sabidamente ativo em tantas a'reas, n i o tenha efetuado
em seis meses de governo nenhuma nova d e m a w a ~ i od e
Qrea indigenas e, ao contririo,
ainda manifeste seu desejo de
revisar aquelas Preas que, com
muitas dificuldades, mas em
respeito a um preceito constitucional e a um anseio da populaqio, foram j i demarcadas", assinala Altmann.
0 presidente do Clai espera
que o s 6rgios competentes do
Estado brasileiro "finalmente
cumpram, ainda que tardiamente, seu dever constitucional de demarcar todas as terras
indigenas, como estabelecido
pela Constituiqio Federal de
1988". (ALC)

Te6logo protestante
analisa enciclica
sobre ecumenismo
0 tecilogo metodista argentino,
Josi Miguez Bonino, afirmou
que a ultimaenciclica papal "Ut
unum sint" ("Para que todos sejam um") 6 urna express50 cia
vontade de unidade do lider cat6lico, embora ela reafirme alguns elementos que limitam as
possibilidades dc dialogo com
as ipejas nHocatBlicas.
Unico observador protestante no Concfiio Vaticano IT,
Bonino apontou vdrios aspectos "problemaiticos" da enciclica. Em primeiro lugar, manifesto~,o documento ignora
as mudansas produzidas no
campo religioso. Segundo ele,
"ha urna gama muito ampla de
novos movimentos religiosos,
inclusive dentro d o cristianismo, de mod0 que nio podemos
reduzir o ecumenismo i s relaq k s entre vinte igrejas universais organizadas". Ele acrescenta que "6 necesdrio ter e m
conta um panorama religioso
muito mais amplo, variado e
diniimico".
0 lider protestante tamMm
entendeu corno probledtica a
"centralidade d o minist6rio

contea0 Pastoral

"A carmcterfstica da solidlo 6 o

Durante a dificil Cpoca da
Segunda Guerra Mundial,
Bonhoeffer fora por algum
.
tempo diretor de um semin6rio
teol6gico na Alemanha. Foi
para os estudantes daquele
seminBrio que ele escreveu
"Vida em comunhlo". E urna
proposta evange'lica para a vida
cotidiana do cristio. Pontos
altos do livro siio a libertaeo
total do homem e a accita@o
irrestrita do semelhante.

sillncio, como a palavra C a
caracteristica da comunhio.
SilEncio e palavra estfio na
mesma rela@o intima e na
mesma distineo como solid50 e
mmunhfio. Essa n5o existe sem
aquela". Assim expressou o
te6logo Dietrich Bonhoeffer em
seu livro 'Mda em comunh50w.
Bonhoeffer, morto hB exatos SO
anos pel0 regime nazista alemio,
ainda acrescenta que "da mesma
forma como o dia do cristfio
reserva horas para a palavra, em
especial para c? tempo de
d e v w o e ora@o em mnjunto,
precisa tamb6m certos periodos
de siltncio sob e a partir da
Palavra".

Dica de leitura:
Vida em comunhgo
Dietrich Bonhoeffer
2' ediqio, Editora Sinodal, 1986,
85 pagines

petrino", bem como o fato de
que a "Amirica Latina n i o
apareqa em absoluto no documento". Essa ausincia confirma "a rendncia vaval a um
ecumenismo mais profundo"
no Continenle, j l que J o i o
Paulo I1 v6 a Amirica Latina
como urna regiio basicamente
cat6lica. (ALC) [Leia, nesta
e d i ~ d o ,andlise sohre a enciclica papal. Pdgina 11I

res de Faria, 57, 6Qandar, S i o
Paulo, tel: (01 1) 284-6299 e
fax: (0 11) 284-6220.

..

no Cunha, ele C born para o s
paises r i m s e para a s economias fortes, enquanto 6 prejudicial para os mais desfavorecidos:
-0 s rims cad9 vez mais ricos e os pobres, cada vez mais
p o b q como diz o velho axioma
ressaltou. "0 bemestar
individual, o bem mmum, onde
ficam?", desafiou.
Depois de criticar a s mud a n ~ a ocorridas
s
na Constitui@ o no que se refere ao conceito de empresa brasileira, de lei
de patentes e ii abertura ao capital estrangeiro para a explor a ~ i od o subsolo brasileiro,
bem como os juros e os serviqos da divida externa, o presidente do Supremo Concfiio fez
urn apelo: "Assumam o poder
e liderem o Brasil".

-

Conferhcia avalia
Gltimos
50 anos
de c*stianismo
.

Presidente da IPB
critics politics
neoliberal do
govern0

.

-

Fazer um balanqo dos dltimos
cinqiienta anos da trajetdria
das igrejas cristis (catdlica e
protestantes) foi o objctivo
Numa contundente carta aber- que norteou a 28 Conferencia
ta ao presidente da Repliblica, Geral da Hist6ria da Igreja na
senadores e deputados fede- America Lalina e Caribe, rearais,
o presidente do Supremo lizada de 24 a 28 de julho em
Curso de Veriio
Concflio da Igreja Presbiteria- SHo Paulo. Uma p a t e da contern vagas at6
na do Brasil (IPB), o pastor fesncia foi destinada B analise
15 de agost0
Guilhermino Cunha, criticou a das mudanqas ocorridas nos
E ~ ~ ; ate
~ 15 de agosto as politica neoliberalizante do estudos acadbmicos sobre reliinscri*s
para curso
de ve- governo Fernando Henrique giio. 0 s debates s e deram a
fro %, pmmovido pelo centmCardoso. Segundo ele, os inte- partir de 14 temas, entre o s
k u r n e n i m de serviqos E ~ resses
~ ~ internacionais
sobre o quais mulheres nas igrejas, nogelizqio e ~
d popular~ Brasil,
~ especialmente
q
~ o s dos vas religides, teologias latino(cesep), que vai aconteccrem fortes gmpos econ6micos, n i o americanas, culturas indigenas
siopaulo na se.nda quinzena s i o os do povo brasileiro. ''S e a posiqio da lgreja nos EstanHo enxerga quem nio quer",
dos autoritlrios. Na pr6xima
dc janeim de 96.
ediqio de CONTEXT0 PASComo faz todos os anos, o assinalOu.
0 pastor alertou para o fato TORAL, reportagem completa
curso destina-se, de mod0 cspecial, a leigos, jovens pes- de que o neoliberalismo "vai sobre o evento.
soas compmmetidas na pasto- se mostrar ser urna fala'cia para
ral e nos movimentos populares, seja como sgentes de pastoral, animadores ou dirigentes de comunidades. 0 objetiv o 6 oferecer urna formaqio
que parta das interrogaqbes e
experiencias dos participantes
no seu trabalho pastoral e na
sua militlncia social, politica e
cultural, bem como um espaqo e
d e interclrnbio de experien1?
cias entre participantes das vh- 3
rias igrejas e regides do Pais.
Informaqiies sobre o even- g,
to, que tem c a d t e r e c u m h i m , 2
podem s e t obtidas no Cesep: m
Rua Professor SebastiPo SoaaObem-wtmr iadividmal, o bcm comma, bade 6 a m l w
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Crendo mesmo,
DESAFIOS E ATUALIDADE
Robinson Cavalcanti

Q

ualquer proposta (seja idtia ou
produto) tem que ser criada, com
urn minimo de convicsio, e compartilhada com um minima de entusiasmo,
para que possa ter a minima chance de
ser aceita por outrem. 0 Cristianismo
primitivo tipificava essa realidade:
Havia urna clareza quanto ao conterido da mensagem: as "Boas Novas";
Havia urna firme conviccdo, urna
adesio pessoal, existential, a esse conteudo como revela$do de Deus;
Havia u m inquestionn'vel objetivo de
cornpartilhar essa mensagem, criada
co111overdadeira e relevante, a outrem,
a todas as pessoas ... "at6 os contins da
terra". Esse processo seria chamado de
evangelismo: a comunicas50 das BoasNovas, do Evangelho;
Havia urna disposiqlo de sc ir i s dltimas consrqiihlcias nessa tarcfa de
disseminaqio da f6: ruptura de lasos familiares, marginalizasio social, exilio,
prisho, rnorte. A mensagern era tio irnportante que valia a pena morrer por
ela: o martirio.
Homens e mulheres comuns, de diversas etnias, e diversos quanto ao nivel de i n s t r u ~ i oou estrato social "vestiram a camisa" do Evangelho e "foram
fundo". Enfrentaram as condigdes mais
adversas, mas, em uma geragfio, conseguiram disseminar o Cristianismo nos
quatro cantos do Impdrio Romano. A
saga dos Nestorianos, nos primeiros s6culos i exemplar desse "pique": chegaram B india e B China.
A propaganda da fd foi marcada por
uma ampla diversidade metodolBgica,
por um tremendo senso de oportunidade (e de urgbncia) e por uma clara inclusio do transcendente: sinais, prodigios e milagres estavam incluidos na
conta.

Evangelismo be'lico
0 crescimento numirico e geogrifico
da nova f6 se constituiu, simultaneamente, e m seu Qxito e em seu fracasso,
num pmcesso ambiguo e problemitico:
I. Institucionalismo: o organism0
vai virando organizasio, com profissionais, burocracia, cinones, luta por
poder, firma reconhecida, retratos
3x4, etc.
11. Fracionamento: cat6licos, mas
nLo tanto. Surgem as virias "tendQncias": monofisitas e ortodoxos, bizantinos e latinos, etc.
III. Autorltarlsmo: a eclesia, a assemblCia dos irmiios, que partilham

crenqas, ideais e sentimentos, corn simplicidade, vai tomando a forma do Imp6rio Romano, com seu Imperador, seu
Senado e seus CBnsules;
IV. Civilizacionismo: a f6 dos simples chega ao poder, se torna religiio de
Estado. Dos escombros dos barbaros
ergue uma civilizaqio, UP a deixa esgotada. F6 = Cultura = Estado =-Civilizaslo. Ou seja, Evangelismo = Nascimento = Cultura. Evangelismo + Evangelizasio: Civilizaqio. Uma f6 cam
fronteiras.
0s "mares nunca dantes navegados"
seAo navegados ("navegar 6 preciso") e
os ~iovosbarbaros (0s nativos) aceitar-50
a f6 pelo argument0 das armas dos reis
catcilicos, pela prega@o das espadas.
Das masmorras aos palicios. Do
martirio 5 martirizac$io. Seria essa a vit6ria do "pilido" galileu?

F6 ocidental
Movimentos de retor110 i s origens nunca faltaram, ingbnuos, extrernados, reprimidos, de escasso impacto. As marteladas de Wittemberg se fazetn ouvir,
mas os camponeses s l o dizimados. A
soberania de Deus 6 anunciada em Genebra, enquanto Servet arde na fogueira. A Biblia traduzida na linguagem dos
anglos, enquanto Henrique VIII casava-se e dava-se em cas-mentos.
0 s Redescobridorec da Sola Gratia
nio tinham a visfio de compartiihd-la.
Para muitas regides a f6 n l o 6 propagada, mas emigra.
Depois, as instituiees s e 6 o sacudidas por um novo e ardente entusiasmo
pelos "perdidos". Com os avivnmentos
o Pentecostes vai sendo revalorizado, e
a Grande Comissio, o Evangelismo,
outra vez levados a skrio. Com o ciclo
das Miss6es Mundiais o Protestantismo
se torna mais cat6lic0, mais universal.
As epopdias e os heroismos vivenciam, tambdm, a ambigiiidade do religiosamente libertirio e do culturalmente etnicida. A sinceridade n l o discernida dos missionirios montara um kit,
um pacote indissociivel: a cruZ e 0 crucificante capitalismo, a catolicidade e 0
imperialismo, a Nova Jerusalem e a
Nova Roma, a famnia da fk e a famflia
burguesa.

Divulgando a "des-crenga"?
0 racionalismo, por sua vez, procura
destronar o sagrado. A r a d o coloca o
homem no centro do universe. Radicaliza-se o imanente. Inaugura-se a civili-

zaq50 secular, antropocintrica. Deus
vira conceit0 e premissa descartivel, a
religiio mero fen6meno sociol6gic0, o
Cristo de Deus (se existe) 6 separado do
Jesus Hist6rico (se existiu), a Torah, do
"assim diz o Senhor" C reduzida a est6ria-sem-quadrinhos dos semitas.
0 inferno 6 esvaziado, os dem6nios
anistiados, Satanis aposentado. 0s inexistentes milagres atestam, quando cridos, indigbncia intelectual. Secularismo e Universalismo, "Um Deus sern
ira, um Cristo sern cruz-e um homem
sem pecado". Uma religiio sern f6 e
sern mistica.
Sem salva@o (porque nio h i perdis l o ) e sern resultados (porque nlo h5
rnilagres) resta a IibertaGo infra-hist6rica. Seremos como deuses, porque
co~lstruiremos,n6s mesmos, o Paraiso.
"CCticos de todo o mundo unamonos. Cornpartilhemos dominicalmente,
coin piedade, as nossas diividas. Coloquelnos riossos bens e nossas vidas a
serviqo da miss50 de levar nossas descrenqas a todo o mundo!".
Templos esvaziados, cheirando ao
mofo, igrejas-museus, congregasiies
geriitricas. Crise nas ideologias ("religides seculares"). Misticismos, fundam e n t a l i s m ~ ~orientalismos.
,
Nova Jerusald~nou Nova Era? Nem M a n , nem
Amway. Fome espiritual.

A volta da cruz
A P6s-Modernidade, cada vez mais
"P~S", nio se sabe para onde, "re-encanta" e "re-sacraliza" o mundo, e m u m
ampliadissimo cardipio de religibes e
fCs para todos os gostos, esotdricos e
auto-ajudantes. Nova Idade Midia ou
primeira Civilizaqiio Plural da Hist6ria? 0 Cristianismo desafia, salga e ilumina os novos tempos ou adquire o seu
saber, mistico, individualista, extre.Y
mista?
N i o cristgos-de-arroz, cristios-aofio-daespada, crist5os-da-lavagem-cerebral, cristfios-do-palet6, cristlos-domedo, mas cristlos-cristios. Importa
renascer. Pecados perdoados, novas
criaturas: cavilosa e anacr6nica babaquice? Ou redescoberta do absurdamente 6bvio: o porqub doa airtires.
Se o caminho niio 6 a alienaqio mistica, nem o ceticismo, raquitico e frio,
intolerante, "des-esperanc;ado" e "desnorteado" (e "des-norteador"), restanos a hip6tese do Caminho, Verdade e
Vida, sem o qua1 ninguCm vai ao Pai.
Desde o Congresso Intemacional de

Evangelismo (Berlim, 1966),,passando
pelo Congresso d e Lausanne (1974),
atemsando neste continente pela Fraternidade Teol6gica Latino-Americana, a concepsio de urn Evangelismo ligad0 a urna Missa'o Integral e a uma
Espiritualidade Integral tem-se antecipado i "re-integraqlo" do plural homem p6s-moderno, maior do que a rad o , multidimensional.
Mas, o que fazer sern gente? S 6
crendo se transmite crensa e se atrai
gente, s e n i o seremos tragados pelos
concorrentes que acreditam (corno o
Isli).
Escreve, recentemente, John Stott:
"0 Evangelho, em sua esstncia, n i o
muda. Sempre e em qualquer lugar diz
respeito B morte e ressurreieo de Jesus
Cristo, historia e realiza~lo,junto com
a oferta de urna nova vida no Espirito e
um convite para arrependimento e
crenga. Embora reconhegamos que a
nossa apresentasiio d o Evangelho e
muitas vezes culturalmente inapropriada, intelectualmente confusa e espiritualmente estCril. Cada nova g e r a e o
de cristios tem de recuperar e 're-explicitar' o Evangelho, lidar no seu pr6prio context0 corn os desafios contemporineos ao Evangelho, proclama-lo
de uma maneira inteligivel para a cultura local ... buscando vencer, por argumentos, a verdade do Evangelho contra
o s seus competidores e rivais".
0 Evangelismo transmite uma religiio de salvage, de libertagio e de resultados, urna mensagem revelada e
universal. 0 Evangelismo n i o pode s e t
um arriscado priviligio dos culturalmente ocidentais e economicamente
capitalistas, dos anti-intelectuais e dos
alienados. 0 compromisso com o s valores do Reino n5o nos exime da adora~ i o da
, humildade diante do texto, da
inodncia diante dos sinais e prodigies.
Se niio estamos brincando de religiiio
(ou vivendo dela), s e cremos na cruz
como verdade, esti na hora de com partilharmos nossa conversio (ou de nos convertemos), levando essa expenencia
linica a todos os pobws de espirito. Chocante, mas nio 6 que funciona! ...

.

d

Robinson Cavalcaati, niitiistro anglicano
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Evangelizaq50 e ecumenismo: urna contradi@o?
Paulo Roberto Garcia

0

cristianismo modern0 se autodefine como missionirio. E comum
falar-se sobre as glandes Cpocas missionhrias que marcaram, nos mais diversos continentes, a hist6ria de diferentes denominasties cristis. Contudo,
como encarar essa autodefini~iomoderna, diante da busca de urna f6 que
seja tamMm ecumCnica?
Para responder a essa quest50 vamos, em um primeiro momento, abordar vhrios textos nos evangelhos -alguns dos quais servem de base para a
nossa pregaqio missionhria - comparando com outros dos mesmos evangelhos que apontam leituras divergentes.
Em um senundo
- momento estaremos problematizando esses
textos para, a seguir, apontar
desafios para o tema.
Todos os textos abordados
remontam B pratica de Jesus.
Contudo, n i o os estamos considerando como biografia descritiva da pritica do Jesus hist6rico mas como memoria das
comunidades. Desse modo,
cada texto acaba por conter
dois niveis: a mem6ria acerca
de Jesus que as primeiras comunidades cristis guardaram;
e a releitura dessa memoria B
luz de seu contexto. Com isso,
vamos questionar se o objetivo
de "ganhar almas" para a igreja
cristi ja era urna caracten'stica
do movimento de Jesus.

contra o pr6ximo na pdtica e nHo na
confessionalidade.

"...

para que ndo venham a conwrtersew (Mc 4.11)
Na leitura do texto anterior, encontramos urna atitude mais aberta para reconhecer o outro pela sua prritica. Contudo, nesse segundo texto temos urna
postura'antagdnica. Para explicar a predilesio de Jesus pelas paribolas, o texto apresenta urna tese no minimo surpreendente. As panibolas serviam, segundo o texto, para ensinar sobre o Reino de Deus aos participantes da comunidade cristi e, ao mesmo tempo, para

explicada pela situago apocalfptica da
comunidade. Ante a situa@o adversa
que a comunidade vivia, o tempo da
conversio havia-se esgotado. Ao mesmo tempo, percebemos, nos textos de
Marcos, que n i o h i urna preocupa@o
"missionaria" de ganhar adeptos.
0 evangelho d e Mateus
Mateus e Lucas correspondem a um
mesmo period0 hist6ric0, embora com
caractensticas diferentes. Optamos por
Mateus por seu cahter missionirio e
porque oferece, com isso, subsidies k
nossa discusslo.

Percebemos certa tens20
entre urna perspectiva
mais aberta, ligada
h unidade em torno da
prhtica ou dos valores
do Reino, e outra mais
eclesiistica, ligada
B valorizaqiio da unidade
e do crescimento das
comunidades locais
que vimos acima, apresenta urna discu&o de Jesus com as autoridades religiosas. Elas acusavam-no
de enviado de Satanis e Jesus
arguments contra elas e profere tal frase contundente.
Nesse contexto, poderiamos apontar urna caractenstica marcante de Mateus, que
6 a visio missioniria e eclesiistica, ou seja, a s a l v a ~ i o
estf vinculada ao pertencer B
comunidade c r i s t l . Quem
n i o 6 por Jesus d contra ele.
Contudo, vale a pena
olharmos mais um texto de
Mateus.

"...sempre que ofizeste a um
destes meus pequeninos irmtios a mim o fizeste" (Mt
25.3146)

Olhand~a Bfblia
0 evangelho de Mawos
Vamos iniciar com Marcos por Nossa prrgaqio deve Ievar p s o a s a om cornpromisso corn os v a l o m do Weino
urna ovcio
. * cronolbaica. Este
evangelho foi o primeiro a ser
escrito. Nele queremos destacar dois confundir os de fora da comunidade, de A grande comissdo ( M t 28.1 8-20)
textos: Mc 9.38-41 e Mc 4.1-34 (dcsta- tal forma que ouvindo n i o compreen- 0 evangelho de Mateus registra em
cadamente 4.1 1).
dessem. Com isso se evitaria que, por 28.18-20 aquilo que, no mundo promeio da compreensio, viessem a s e testante, acostumou-se a chamar de "a
grande comissio". Nele encontramos
"... quem ndo C contra nds, C por rids " converter.
(Mc 9.38-41)
0 objetivo desse esforqo contra a como ordenansa d t Cristo o desafio
Esse famoso texto 6 por e x c e l h c i a conversiio era basicamente para que aos seus seguidores de irem para: a)
contradit6rio. 0 problema que ele abor- nio houvesse perdio para o s que n i o fazer discipulos de todas as naq6es;
da e sobre um "nio-discipulo" (alguim faziam parte da comunidade. Amixima b) batizar em nome da trindade; e c)
de fora do circulo dos batizados) que aqui era: n i o pregar para n i o salvar. ensinar a guardar o s ensinamentos de
expulsava demgnios em nome de Jesus. Nesse texto, a perspectiva missionhria Cristo.
As posic@es s i o divididas. 0 s disci- do cristianismo n i o existe. Devemos
Nesse texto, o cristianismo pode ser
pulos proibem o MO-discipulo de per- reconhecer que mais no final do capitu- entendido como um movimento relisistir nessa pritica, enquanto Jesus jh lo h i urna correqiio em que vai-se afir- gioso em expansio. Isso nos apontaria
aparece como alguim que n50 esti pre- mar que Jesus ensinava por padbolas uma caractenstica do que podenamos
so a essas limitas6es. Quem niio 15 ini- de tal modo que os ouvintes pudessem chamar de missioniria.
migo 6 aliado.
entender (4.33). 0 problema i que, em
quem ndo t? por mim, d contra
Nesse texto a pdtica C mais impor- vez de comgir, isso torna ainda mais
mim"
(Mt 9.22-32)
gritante
essa
postura.
tante que o pertencer B comunidade de
texto,
antftese do texto de M a m
Essr
posi@o
a
n
t
i
c
o
n
v
e
d
o
pode
sex
fd. Isso apontaria para uma f i que en-
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"...

Esse texto sugere urna cornpreensio diferente das anteriores. Aqui encontramoa o
julgamento d a s nasdes
(v.32). Alguns autores prefer i r i o apontar como julgamento da Igreja @is todos
chamam a Cristo de Senhor
- Kyrios); contudo, o texto
mostra que as nasiks seAo reunidas na
presenqa dele para julgamento.
0 grande problema C que o critCrio
de julgamento n i o i o da confissio de
fd mas o da priitica da justisa de Deus
em favor dos pequeninos. Com isso, o
caniter missiondrio de Mateus i posto
em xeque. Como fechar as fronteiras da
u n i i o c o m C r i s t o na c o m u n i d a d e
("quem n i o 6 por mim ...")e, logo depois, apontar como critirio de julgamento divino a pnitica da j u s t i ~ a ?
0 evangelho d e Jodo
J6 estamos no fim do primeiro sdculo.
Como se d a 6 a rcapropria@o da mem6ria de Jesus nesse periodo e m se tratando d o contexto missionirio?

"... quereis tambdm vds outros retirarVOS?" (Jo6.41 -71)
Essa frase 6 usada durante urna discuss l o entre Jesus e seus discipulos. A Cnfase do texto esti4 na dureza do discurso
de Jesus e no esvaziamento do movimento. Diante desse esvaziamento, o
texto apresenta Jesus indagando aos
doze sobre a prefe&ncia deles, se eles
nlo queriam ir embora tamb6m. Aqui
Jesus nio aparece com urna caracteristica missioniria; muito pelo contririo,
ele 6 um profeta, e como tal nlo busca
o crescimento do movimento mas a fidelidade ii Sua misslo. Esse versiculo
poderia nos levar a afirrnar que Jolo 6
um evangelho profCtico, sem urna Cnfase na comunidade e sim nos principios
cristios. Seri urna realidade essainterpreta@o? Isso 6 o que veremos no pr6ximo texto.

A perspectiva de
"crescimento" que se
encontra nos evangelhos
tem mais ligaqao, durante
o movimento de Jesus,
com o crescimento
do Reino do que com
o crescirnento da "igreja"

"...

ningubm vem a o Pai sendo p o r
mim" (Jo 14.6)
Esse 6 outro texto cllssico na pregaqlo
do cristianismo missionirio e que complica a discusslo ecumbnica. Se Jesus 6
"0" caminho, "a" verdade e "a" vida,
ou seja, linico acesso ao Pai, o ecumenismo se esgota na relaqlo com as igrejas cristb. At6 o judaismo (religilo de
Jesus) esti fora da possibilidade de diilogo.
Contudo, o texto tem de ser visto de
urna forma cuidadosa. Nlo podemos
esquecer que o evangelho de JoHo, em
sua fase' final de redaqio, reflete os problemas da comunidade. Esta enfrentava um problema de relacionamento interno (com aqueles que serio descritos
em I Jolo 2.19 como os que "sairam de
nosso meio, entretanto nlo eram nossos...") e externo (com as autoridades
religiosas da Cpoca). Isso reforqou a
tendCncia exclusivista do evangelho de
JoHo.
Em vista disso, mesmo o texto anterior - a mem6ria profdtica - ganha
nova conotaqio: serve para mandar embora quem nlo concorda com os principios da comunidade.
Percebemos, pois, urna tensPo nos
evangelhos entre urna perspectiva mais
aberta, ligada h unidade em torno da
pdtica ou dos valores do Reino -resquicios do movimento de Jesus e ou-

-

tra mais eclesi8stica, ligada a valoriza$50 da unidade e do crescimento das
comunidades locais. Tal tensio aponta
urna caracteristica do movimento (o cadaer prof6tico que se mant6m na mem6ria das comunidades) relida h luz da
formago e da consolidago das comunidades locais. Por isso, quanto mais
distante do evento fundante -o movimento de Jesus - mais eclesilstico se
torna o cristianismo.

MlssBo, evangelizaq60
e crescimento da lgreja
encontram seu espaqo
na liberdade individual
da op@o religiosa
rencia'dor a sua vida comunitiria. E
urna comunidade solidiria, de partilha
de bens, que nlo evangeliza, o Senhor
"acrescenta" os que vlo sendo salvos.

Pensando sobre a Bfblia
Diante dessas posturas antagdnicas, somos levados a reconhecer que nio podemos esperar encontrar na Biblia urna
resposta absoluta. 0 que 6 possivel fazer 6 problematizar essas posiqties a
fim de buscar pistas para a pnitica crist i de hoje.
Qual o sentido mission6rio e evangelizante do cristianismo?
Nio podemos nos esquecer de que o
cristianismo nHo nasce como urna alternativa religiosa autbnoma, antes 6 um
movimento que surge dentro do judaismo com intenqlo de renovi-lo. Desse
modo, o cristianismo, como movimento, mais precisamente movime~itode
Jesus, busca seguidores de um ideal
para a religilo judaica. Assim, a busca
de adeptos esti ligada B busca de pessoas que assumam um novo conceit0
do viver sua f6 no mundo. Com isso, os
textos que guardam a memciria de um
Jesus profeta, com preocupaqlo maior
na fidelidade a misslo do que com o
n6mero de adeptos, registra urna tendCncia desse movimento.
A perspectiva de "crescimento" (palavra-chave do cristianisrno hoje) que
se encontra nos evangelhos tem mais
liga@o, durante o movimento de Jesus,
corn o crescimento do Reino do que
com o crescimento da "igreja".
Como essa caracteristica foi assumid a pelas comunidades primitivas?
Encontramos posturas distintas no
Novo Testamento acerca das caracteristicas organizacionais e missionirias
das comunidades primitivas. No cristianismo paulino, observamos sinais da
preocupaqlo com a forma$io de comunidades. Paulo 6 um fundador e animador de comunidades, as quais se estabelecem com relativa autonomia em relaqio ao judaismo e as tradi@es de JerusalCm. Nesse cristianisrno h i preocupas l o com a evangelizaqlo.
Paralelamente a essa busca no mundo heltnico em fundar comunidades,
desenvolve-se em Jerusalem uma experidncia religiosa distinta. L;i surge uma
"comunidade do Reino", ligada aos
ap<istolos, que continua vinculada ao
judaismo, ao Templo, realizando as
pdticas e guardando os costumes judaicos, mas tendo como elemento dife-

Como conjugar posig6es a n t a g h i cas?
Na leitura dos textos anteriores e nas
pistas rascunhadas acima poderiamos
apontar dois caminhos distintos. Um,
afimando que o movimento de Jesus
nCo tinha o objetivo de fundar comunidade religiosa, mas sim de viver, de
mod0 radical, a fidelidade ao Reino.
Outro, afirmando que as comunidades
primitivas, na continuidade da pregalo de Jesus ap6s a mortelressurrei@o/ascensio, tinham duas caracteristicas distintas: em Jerusalem, na formaqlo de urna comunidade solidiria cris- tl-judaica; no mundo helbnico, na formaqlo de comunidades corn crescente
autonomia do judaismo e com Cnfase
na multiplica@o de comunidades.
Com isso, poderiamos dizer que o
cristianismo nascente d profitico, enquanto sistema de convicq6es, e com
perspectivas missionlrias (no plural)
distintas, na medida em que elas correspondem a contextos diferenciados.
Isso explicaria a diferenqa de Cnfases
nos textos biblicos. Percebemos ainda
que a Cnfase exclusivista do cristianismo 6 um fenbmeno tardio, que ganha
contornos mais definitivos no final do
primeiro dculo.

Olhando para nossa pdtica
Com tudo isso, podemos relativizar um
pouco o absoluto missionirio da igreja
cristl questionando-o.
Sdbre a profecla
Onde se d i o cadter profdtico do cristianismo em meio B Cnfase missioniria? E comum colocarmos a marca prof6tica no an6ncio da perdiqiio daquele
ou daquela que nlo aceitar a nossa pregaqlo. S6 que a nossa pregapo n8o
quer, nos moldes da pregaqlo de Jesus,
levar pessoas a um compromisso com o
Reino, antes, quer levi-las a assumirem
um compromisso com a nossa Igreja. 0
fennento do Reino em nosso mundo C a
igreja? 0 Reino se resume a essa estrutura clerical?
Aqui temos um paradigma interessante p a n o diilogo ecumtinico: encontrar o ponto de intersqio do diilogo
nos valores do Reino e nPo no sistema
de valores e dogmas cclesiol6gicos.

Sabn a aolidariedade e A caridade
Na busca do estabelecimento do diilogo em torno dos valores do Reino, encontramos e s p a p para a manifestago
de principios fundantes do cristianismo: solidariedade e caridade (amor).
Soblle a miss60
Nesse aspecto, a missiio pode ser compreendida sob dois prismas distintos e,
tarnMm, sob perguntas inquietantes. Em
primeim lugar, misdo e evangelizaqio
que, para escindalo de muitos, estamos usando como sinbnimolcomplemento -seria a pmpaga@o dos valores
do Reino e a conquista de uniio ecumb
nica em torno desses valores, de tal forma que acima dos dogmas eclesiol6gims
seja priorizado o Reino.
Em segundo lugar, missio, evangelizago e crescimento da Igreja encontram seu espaqo na liberdade individual
da op@o religiosa. Aqueles e aquelas
sem vinculagHo e compromisso religioso (que, diga-se de passagem, constituem urna parcela significativa da populargio) tern o direito "convers;io",
ou seja, a optar por valores que d6em
sentido a sua existCncia.
Finalmente, como pergunta provocativa, devemos perguntar se o cristianismo, que tern como caracteristica
fundante sua vinculargio ii casa (oikos),
ou seja, 6 urna f6 comunitlrialfamiliar,
6 uma religiiio de massa.
Fraternidade, solidariedade e amor
s6 podem se consolidar em relaq6as
que s e estabeleqam no paradigma
casalfamflia. Religilo de massa 6 antitese desse cristianisrno fratemo. Isso coloca outro paradigma para o pmblema da
evangelizaeo: At6 que ponto 6 possivel
buscar um crescimento da comunidade
sem perder os vinculos fiaternos que caracterizam o aistianismo?
Podemos, portanto, apontar a possibilidade de viver urna fd ecumtnica
dentro do cristianismo. A busca dos valores do Reino em uniio/unidade 6 um
principio fundante do cristia.lismo. 0 s
textos biblicos que apontam o exclusivismo do cristianismo aparecem como
fruto da caminhada das comunidades
do primeiro siculo e de seu enfrentamento ao sontexto em que viviam.
Corn isso, eles n60 devem ser desvalorizados, contudo nlo podem ser dogmatizados sem urna ponderasio critica.
0 cristianismo, com suas caracteristicas fundantes, 6 um desafio perrnanente h busca de fidelidade ao Reino e
h abertura ao pr6ximolimiio entendendo* corno aquele que vive os valores
do Reino. A m i s d o do cristianismo,
nessa perspectiva, pode ser entendida
como o desafio de anunciarlviver, de
forma ecumtnica, esses valores.
Paale Roberto Gucb, biblista e pastor
metodista, C dintor acad€mico da Fsntldade de Teologia da Igreja Metodists (Sso
Bernard0 do CampoEP).
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MissBes de fe e evangelismo
SOBRE AS CONTRADIGOES DAS PARAECLESIASTICAS NO BRASlL
Luu Longuini Neb

M

inha "turma" de estudantes d e
teologia no vetusto casaAo d a
Avenida Brasil 1.200, e m Campinas,
SP, Seminirio Presbiteriano do Sul
(SPS), I i pelos idos de 1977, era composta de aproximadamente quarenta
o aulas percebia-se
alunos. No i ~ c i das
um clima tenso, especialmente quando
o s professores falavam de um "mal"
que estava assolando as igrejas, em especial a Igreja Presbiteriana do Brasil
(IPB): "as paraeclesiisticas". Nio sabiamos ao certo o que significava este
palavfio: "paraeclesiisticas".
A t e n d o aumentou quando os lentes
resolveram relacionar o s maleficios de
tais instituis6e.s e "dar nomes aos bois".
Mais da metade da "turma" sentiu-se
ofendida e passou a defender esse neg6cio chamado "as paraeclesiisticas" e
com urna elevada dose de r a d o . A simpatia pelas paraeclesiisticas originavase linica e simplesmente no fato de que
quase todos haviam sido "convertidos"
ou "chamados" para o santo ministirio
da Palavra niio por intermidio do ministirio "tradicional" da IPB e sim pelo
trabalho dessas paraeclesiisticas que
tanto ma1 estavam fazendo A igreja.
Muitos deles at6 haviam ja trabalhado
como obreiros dessas instituisijes: Mocidade para Cristo (MPC), Alianqa Biblica Universitaria (ABU), Palavra da
Vida, Cruzada Estudantil e Profissional
para Cristo, n versio tupiniquim Jovens
da Verdade e o conjunto musical Vencedores por Cristo. (Cito apenas as paraeclesiisticas na minha "turma" do seminirio e m 1977. 0 presente artigo
analisa o fen6meno "paraeclesiistico"
e m geral. Neste c a m poderiamos enumerar urna quantidade quase infindaivel
de institui~6esparaeclesiisticas.)
Esse fendmeno n i o atingiu apenas a
IPB, mas o Protestantismo brasileiro de
maneira geral e em especial a partir do
golpe militar de 1964. 0 conflito entre
as paraeclesiaisticas e a igreja pode set
analisado em ~a'rios~niveis.
Niio 6 nosso objetivo fazer essa anilise em ?rofundidade, mas tornar como ponto de
partida a contradisiio primeira ou fulldante que reside no fato de a s igrejas
entenderem que urna instituieo paraeclesiistica deve ser o que o nome diz:
"para-eclesiistica", isto 6, urna ajuda
para a igreja, ou seja, urna "para" e
"pr6" Igreja. Na maioria das vezes, e
por motivos hist6ricos. desde o nascimento e trabalho das "missiies de f6"
e m outros paises, as paraeclesidsticas
nun- se entenderam como tal. Organiurn- forn doe q u h institucionais

ou h i e d q u i c o s das igrejas, possuem
administra@o pdpna, fazem urn planejamento pdprio para o trabalho, mas
buscam nas igrejas o seu quadro de funciondrios e o dinheiro para a sua "misdo".
Tendo como ponto de partida essa
contradigo de corte eclesiBstico, aponto tambim, de maneira ripida, outro
conflito: o desarraigamento cultural,
caracten'stica do trabalho das paraeclesiisticas. No Brasil destacam-se como
trabalho relevante as anBlises do dr.
Antonio Gouvta Mendonqa (Consultar Introdupio ao Protestantismo n o
Brasil, Ediqdes Loyola, 1990).
A questio estratigica das paraeclesiisticas 6 muito simples en1 sua conc e p ~ i o .Elas querem set um braso da
Igreja, ou seja, atuar onde a Igreja n i o
atua, fazer aquilo que a Igreja n i o faz.
No Brasil pode-se constatar que trabalham com acampamentos para jovens e
adolescentes, campanhas evangelisticas, conjuntos musicais, literatura e
institutos biblicos.
0 objetivo deste s e r i esclarecer a
contradiqio existente quanto A proposta das paraeclesiisticas no que diz respeito ao evangelismo praticado por
elas. Evangelismo d o 6 o mesmo que
evangelizaqio. Nesse sentido estamos
em consonincia 1150 sci com a tradiqBo
ecumtnica, mas tatnbim coma evangelical, pois ambas atirmam essa difercnqa. Evangelismo C o co~iju~ito
d e mCtodos que empregamos para It var a cabo
a evangelizas80. Em muitos casos o
que vemos no trabalho das paraeclesiisticas i que substituiram a evangeliz a ~ i opelo evangelismo, confundiram
a Missio com a Instituisio e fizeram
das propostas estratigicas um fim em si
mesmo transformando-se em pequenos
guetos eclesiAsticos onde a luta pelo
poder, a ganlncia pelo dinheiro, a corrupsio e o estrelismo dos lideres pregadores cinco estrelas -tornaramse o objetivo a ser perseguido. Ou seja,
tomaram-se piores do que a antiga igreja que eles tanto criticavam ou queriam
ajudar.
Aprofundando um pouw rnais a quest5o e tomando como ponto de partida os
vairios niveis do contlito citados acima,
gostaria de enfocar a contradie0 das paraeclesiPsticas numa perspediva missioI6gico-pastoral a partir de t& probtemas: o teologal, o eclesial e o social.

0 problerna teologal
Tal problerna esti relacionado com um
conceito teol6gico importantissimo

para todo trabalho missiondrio: a conversio. A conversfio 6 urn tema neotestamentario, biblico e, portanto, presente na hist6ria das m i e e s . Sem conversiio n i o hai miss50 e nio h i Igreja de
Cristo. 0 problema reside no fato de
que as paraeclesiisticas, tanto as que
vieram dos Estados Unidos como as
versdes tupiniquins, articularam um
conceito ideologizado de conversio.
OU seja: s e converter "ou nascer de
novo" significa transfarmar-se num cidadiozinho norte-americano e assurnir
o s valores do american way of life. A
conversio entendida nesses moldes
promove urna "castra@o" nas pessoas
ao invds de libertaqi50, conscientizaqio
e preparo delas para assumir, com os
lidimos valores cristios, a sua peregrinag50 na vida.
Esse problema teologal remete-nos
para urna reflex50 sobre o papel das editoras e dos institutos biblicos dessas paraeclesiisticas. Nesse circulo vicioso
fortalece-se essa ideologia com urna postura teol6gica fundamentaiista que desemboca evidentemente numa leitura bibiica extremamente tendenciosa. Isso
nos leva ao segundo problerna

0 problerna eclesial
A s paraeclesiisticas jamais gostaram
das igrejas, por mais que falem ou disfarcem. Quando articulam como estratigia de trabalho o conceito de que desejam ser o braso da Igreja e fazer aquilo que as igrejas n i o fazem, articulam,
dentro de seus quadros, urna critica velada. No final, p o e m , desemboca no
problema para o qua1 eu aponto: todas
as pessoas convertidas pelo trabalho de
uma paraeclesiistica possuem urna fraquissima eclesiologia e um fraquissimo
compromisso eclesial. Tanto faz se a
Igreja existe ou niio, ou entiio a Igreja
acaba sendo, na opiniiio dessas pessoas, um ma1 necessirio.
NHo quero que os leitores, especialmente os que rnilitararn e militam cornigo nos arraiais paraeclesiisticos,
pela renovas50 das igrejas "tradicionais", me entendam mal. Quando e u
afirmo que n i o h i urna eclesiologia
saudivel, f a p urna constata$io teol6gica, falo da Igreja de Cristo e G o das
denominacjiies. A s paraeclesiisticas
n i o podem nutrir nos seus convertidos
um conceito saudivel de eclesiologia
p o q u e niio articulam tamMm, e m itltima instfincia, a tens50 que existe entre
a s d e n o m i n a e s e a Igreja do Senhor
Jesus, com seu cadter universal e que
refine os santos em comunbio.

0 problema social
Este terceiro aspect0 tamMm c s t i relacionado com a tese ji citada do desarraigamento cultural. Articulando um
conceito ideologizado de conversio
("nascer de novo" era assumir o s valores culturais norte-americanos); urna
doutrina da igreja (eclesiologia) sem
consistCncia doutriniria e teol6gica
(servia mais para afastar as pessoas das
igrejas que trazd-las para a comunhiio
dos santos); a conseqii6ncia desse processo seria naturalmente afastar as pessoas das suas responsabilidades sociais
e do exercicio da cidadania. Isso era articulado por urna leitura biblica altarnente tendenciosa, por exemplo, de
Romanos 13, que exige obeditncia e
submissio is autoridades constituidas.
Tal comportamento 6 reforsado pela
maneira como o s "missionirios" estrangeiros controlam as paraeclesiisticas, at6 mesmo cerceando 2 forma@o
teol6gica dos lideres brasileiros, ou
fomecendo urna fonnasio teol6gica de
pessima categoria. Nesse particular as
paraeclesiisticas s l o responsiveis no
Brasil por um fendmeno que chamo de
"subnutri@o teo16gican implementado
pela disseminaqio dos institutes biblicos. Esse tipo de formaqio teologica,
que 6 mais urn treinarnento, fortalece o
maniqueismo dualista Igreja-mundo
e nio prepara os cristios para urna atuag o consciente no mundo como sal e
l u g antes afasta-os numa postura alienante e descompromissada com os problemas da nossa sociedade.

Conclusiio
Meu artigo pode parecer contradit6rio.
Inicio falando que numa classe de aproximadamente quarenta estudantes de
teologia quase a maioria se havia convertido e sido chamada para o ministirio por meio do trabalho das paraeclesiisticas. Depois faso urna sine de criticss e aponto problemas. Meu artigo
niio 6 wntradit6rio. Ele wnstata urna
realidade que pode ser entendida por
rnuitos como urna M n g o de b u s . Eu
prefiro entender essa realidade como
um alerta de Deus. A Igreja Evangilica
brasileira e o que ela 6 hoje porque d
fruto de um process0 hist6rico ao qua1
as paraeclesiisticas deram a sua contribuieo.
Luia b n g ~ i aNcto,
i
pastor pesbiteriano
(IPB), mestre em CiCocias da ReligiHo,

doutorrndo em Missiologia e Pastoral.
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do sem futuro

Recriando a
Zwinglio Mota Dias
A comunidade cristH C uma rninoria
exemplar e critica que tern a fun@o de
ferninto para a utopia universal do
Reino de Deus, n5o-interessadaem
aumentar o seu poder mas sim em
preparar os filhos para o Reino. (Rudolf
Weth)

A

comunidade cristi, comeqando
com os discipulos, vive num permanente processo de constru@o e reconstru@io de sua presenqa na hist6ria
em funqio da tarefa que Ihe foi designada - a Grande Cotnissio de Jesus.
Nos diferentes motnentos de crise,
transformaq6es profundas, revoluq6es
e m u d a n ~ a sde paradigmas (Kuhn), as
comunidades cristis t2m-se visto obrigadas a repensar e reformular seus modelos de presenqa no mundo, o que provocou 1150 poucos cataclismos na hist6ria da humanidade que afetarani sobremaneira a pnipria existbricia da Igreja.

,A Igrqjo no m i s d o

,

Se a missio d parte essencial da cornunidadc cristi uo mundo, ela nio 6, no
entanto, algo que pcrtenqa e dcpcnda
fundamentalmcntc da lgrcja. 0 Novo
Tcstamento, quando fala de miss,?o, reI'ere-se basica~iicnteB aqio de Dcus no
mcio dc sua criagio para recupcrar e
prescrvar a vida que sc originou do
mistdrio de sua vontadc amorosa. E
Dcus quem csli, desdc scmpre, em missio. A lgrcja 6 selnpre charnada para
inserir-sc e scr participante desta miss , ? ~divina.
A evangelizaqio, o anlincio da noticia boa n i o i mais que dar continuidade
a o trabalho missio~iiriode Deus, que
culminou nos fatos poderosos que ele
perpetrou por meio de Jesus Cisto. Ou,
como disse o bispo Leslie Newbigin,
"o privil6gio da vida cristi nio pode ser
visto separado de suas responsabilidades. 0 mesmo Cristo que disse 'Vindc
a mim todos os que estais cansados e
sobrecarregados e eu vos aliviarei'
(Mateus 11.28) tambdm disse hqueles
mesmos discipulos 'como o Pai me enviou, tambim eu os envio' (Joio 20.21)
e lhes moslrou os sinais de suas batalhas contra os governantes do mundo"
(Foolishness to the Greeks, p. 124).
0 process0 missio~drio,portanto, implica uma auto-evangeliza@o continuada dos pr6prios intermediirios da Missio
Dei. Embora a mensagem evangdlica
seja destinada a todos, isto somente indica a d i r e e o da miMo, ficando a responsabilidade da preservaqiio da vida do
mundo nos ombms da comunidade cristi

Assumir a proscriftio como valor
evangklico findamental
Como reonentar nosso trabalho rnissio- A partir de sua perspectiva profe'ticonirio de forma a apresentanno-nos no in- escatol6gica, Jesus dava dnfase a o fato
A miss50 entre 116s
terior de nossas sociedades como comu- de que a salvage escatol6gica e a recuEmbora de forma distinta do ocomdo nidades de espemnqa num tempo de tanta peraqio da integridade de Israel, enem outros continentes, podem-se ob- dor, violencia e destruieo da dignidade quanto povo eleito de Deus, jii estavam
servar, em nossa regiio, as mesmas ati- humana? As expericncias fundantes da disponiveis. "0 Reino de Deus estii entudes que caracterizaram, maiormente, Igreja dos primeims tempos correspon- tre vocCs", dizia (Lucas 17.21). Esta
a empresa missiondria do mundo norte- dem, de fato, i s nossas atuais estruturas, perspectiva fez corn que ele se apartasatllntico: desrespeito As culturas dos formas de atuar e de existir?
se da religiosidade dominante na Palespovos missionados, com desprezo a s
Sabernos que a f6 cristi tem sido, B e tina greco-romanizada. lesus enconsuas express6es religiosas; identifica- vai continuar a ser um chamamento 5 trou-se na condiqio de um excluido, de
$50 da mensagem cristi com os estilos esperanqa, principalmente quando as um proscrito em meio de seu pr6prio
de vida e valores socioculturais vigen- situaqties historicas se apresentam corn povo. E esta c o n d i e o n i o somente Ihe
tes nas sociedades de onde partia a mis- horizontes fechados e atiram milh6es foi imposta por seus adversirios, os
sio; a criaqio de enclaves religiosos de pessoas na noite obscura do pessi- que administravam o poder politico-resem nenhuma conexio com os elemen- m i s m ~paralisante e, no melhor dos ca- ligioso simbolizado pela autoridade do
tos culturais prdprios das sociedades sos, do conformismo fatalista.
Templo e da Tora, antes foi assumida
Que fazer, entio? Sugin, 1 6 s atitu- conscientemente por ele mesmo. Trado Sul; e, finalmente, a transformaqio,
conscientemente ou nio, tiurna ideolo- des que podem nos ajudar.
balhando com os mesmos simbolos que
gia religiosa a serviqo da expatisio e da
davam sentido e orientaeo a s pessoas,
Jesus oferecia, sem dlivida, uma interconsolidaqio dos mecanismos de do- Discerrlir a apio do Espirito
~?iitiaqiodas sociedades do Norte sobre A historia das comunidades cristis esti pretaqio distinta, assinalando nas mais
os povos do Sul.
repleta de exemplos semelhantes que diferentes situaq6es que o locus do poLametitavelmcnte a atitude bisica nos fazem, pela sujeiqio h aqio do Es- der e da presenqa de Deus n i o e constidas ernpresas missionirias lnarcou t i o pirito, abertos a s possibilidades da tuido pelas estruturas cirlticas, nern
profundamcnte o processo que a situa- vida, apesar da forqa e do poder dos pelo corpo doutrinirio, nem por lugaq i o criada n i o mudou significativa- sistemas que se foram engendrando su- res sagrados, mas se encontra nas pesrnentc at6 ~lossosdias. Muitas denotni- cessivamente ao longo da hist6ria a fin1 soas mesmas, suas criaturas.
E certo que sua proclama@o da insnaq6es na America do Norte se d e r a ~ n de irnpedir a dignidade da vida para as
tauraqio do Reino 6 destinada a todos.
conta, com o passar do tempo, da ne- filhas e Silhos de Deus.
cessidade de ulna nova atitude missioTodavia, para que a esperanqa triun- Ningudm i esquecido. Todos s i o con16gica, mas nio obtiveram o 2xito espe- fe entre eles, 6 necessario discernir vidados. Mas tamb6m 6 certo, como
rado. 0 s grupos mais conservadores, onde e coma o Espirito esti atuando. E atestam os documentos mais antigos, e
transdcllominacionais e indcpendentes necessirio nio se deixar abater pelo te- nos revela a ciencia biblica mais atualique se Sorarn desenvolvendo no Norte, mor, pelo ellgallo e pelo deslnimo ge- zada. que o Reino d oferecido primorocuparam o espaqo deixado pelas deno- rados pclo sofrimcnto nosso e da gran- dialmente a tr6s classes de pessoas, jusminaqijes tradicionais conservando e de nlaioria de nossos povos, postos B tamente aquelas oprimidas e recha~afortalecendo a velha perspectiva e dan- margem das possibilidades de vida. Ao das pela oficialidade politico-religiosa,
do sequbncia 5 invasio cultural.
contrhrio, devemos resistir, revestindo- mesmo que fossem judeus: o s empo0 surgimento do movimento ecu1n6- nos, como comunidades de f6 e de es- brecidos, o s destituidos de tudo, exnico, com seu tremendo impacto nas re- peranqa, e com inteligcncia, coragem e cluidos do convivio social e portanto
laq6es interdenonlinacionais e cotifes- decisio, produzir os frutos do Espirito proscritos da sociedade oficial; os ensionais, por um lado, e entrc sociedades ( G l a t a s 5.22-23) que hoje constituem fermos, o s deficientes, o s invdlidos,
religiosas e processos sociopoliticos, fonte de uma contracultura que rechaqa etc; e os cobradores de impostos, o s pepor outro, nio foi capaz de romper ate e anatematiza a visio de mundo e o s cadores em geral, as prostitutas.
Ao criar uma comunidade de iguais
agora a camisa-de-foqa do prnselitis- supostos valores do sistema de morte
entre o s recha~ados,aqueles que foram
mo que ainda viceja entre 116s. Cumpre em que nos encontramos.
feitos sobrantes e superfluos, Jesus asnotar, entretanto, que 0 movimento
sumiu corn eles sua mesma condiqio de
ecutngnico sepultou para sempre, pel0 Reconstruir a comunidade de fk
menos teoricamente, a diferenciaqio Deve~nosvoltar i s experibncias relata- excluidos e proscritos.
entre miss20 e aqio social historica- das na Biblia nio apenas para renovar
Como um excluido que se fez prosmente praticada pela empresa missio- nosso entendimento dos fatos ali regis- crito no mundo por amor aos deserdaniria. Ainda assim, isto n i o se d i na trados como para fortalecer nossa espe- dos da terra, ele tornou publica a situaprhtica d e grande parte dos agentes ranqa e descobrir novas pistas que nos qio humana e social, rompeu com toeclesiiticos no Norte e no Sul. A sub- ajudem a relanqar nossas possibilida- dos os preconceitos e reafirmou a misecultura religiosa que emergiu como re- des missionirio-pastorais. Se nos dei- ri6rdia e o amor como as bases de urna
sultado da empresa missiondria, poqo xamos conduzir pelas experisncias verdadeira humanidade.
comum no qua1 bebe a maioria dos fieis fundantes dz nossa f6, seremos capazes
de nossas igrejas, continua sendo afir- de superar o cativeiro politico-ideoldmada como modelo a ser reproduzido gico e m que importantes setores de
pela a q i o evangelistico-pastoral da nossas igrejas estiveram envolvidos Zwinglio M. Dias, te6logo e pastor presbinas dicadas passadas.
maioria das denominaqtks.
teriano, integra a equipe de KOINONIA. .
na medida em que esta d i testemunho
da vontade amomsa de Deus para com
todas as w a s criaturas.

Pistas para urna nova atitude
missionhria

.

ntre vocss n5o sera assim.I
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WalterAltmann
primeiro momento proponho
:stabeleqamos o contraste. Jeece bem a realidade: "VocCs
Je o s governadores mandam
RO POVO e os que d o os lideres os dominam". (A Biblia de Estudos em espanhol diz: "0s chefes governam com tirania a seus sdditos".) Esta C a nonnalidade da s relaqk :s politic,as e sociais
que tamb6m 116s CIon heceml0s. Estamos
A
ilcnies uo
jog0 dt;- --A-pUUeJ, da busca de
prestigio e influQncia, da competigo
entre grupos, muitas vezes de vida ou
morte. Assim o experimentamos entre
nq6es, em partidos politicos, em sindicatos e em outros organismos sociais.
Assim o percebemos nos embates ideo16gicos e nos conflitos bilicos. A hist6ria de humanidade o demonstra a cada
passo.
-c m ca~ntraste,Jesus diz que na comunidadt:cristi j i nio set4 assim. Ai
quem qu eira ser grande, esse deveri
.~ l v l l a v S demais. "Quem entre voces
quiser ser o primeiro, deverri ser o escravo dos demais". Podemos recordarnos agora das muitas passagens biblicas que nos falam da Igreja como corpo, como comunhio, em que o s mais
fracos tCm vrivilt~ios.Essa 6 a visio
a comuni dYade cristi.
itanto, p8erguntenso-nos: por
.- isso de r;er diferente
que rarau- Lnavena
r~idadecristi? Ou que haveria
na comu~
nela de tiBo peculiar? Bom, a r a d o sete n i o reside na qualidade moguramenl
- .
ral desse ~- r u. p ode pessoas que se intitulam cristis, sen50 que nesse Senhor
atipico e m cujo nome essas mesmas
pcbboas sc rsurrcrll. "Onde dois OU t+s
estiverem reunidos,em metI nome," diz
Jesus, "ai estarei nlo meio dleles". Ap)re.. .. -.
senqa de Jesus 6 a marca alstlntiva, e
nio outrrI da com unidade Icristi, ainda
que tal cliferenca tenha muitas conse... .
u u ~ r r ~ r apdticas.
a
Em vcardade p(erguntemlo-nos au tocriticamc:nte se de fato estamos ti30 (:lar!
ramenre reunidos no nome aele. mta: Jesus? Ou
mos reul~ i d o sno
levamos em nossaI bagagenrt alguns 1,latalvlez
nos ou PIrogramas que
. ..
-. a10
. - go!
. stariamos de ~rnpor?A linha d l v l a n a entre dispo si@o para sewir e: intenqiiaI de
dominar d tantas vezes muito tdnu e e
.
- .. --. - - - r l --. - --. --nlnguern
esia yur SI yrupriO imunc- t;1
tentas50 de pretender fazer passar seus
anseios de poder por uma muita abInezin
gada disposiqiio para sewir. Esses """
mecanismos ideol6gicos que afeltam
tambdm a cada urn de 116s. A Bibliia o
intitula de ~ e c a d o E
. todos n6s so1nos
-I--.--
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-

.
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sim!". E por conseguinte Iquando detecEntio devemos ter a coragem de nos Entre n6s, com
tannos em nossas igrejas e organis,mas,
perguntarmos sobre as relaq6es entre
en, nossas congregaq6es, em nc)SSOS
n6s mesmos, as relaq6e.s internas das freqiiencia, hh mais luta
pr6prios c o r a ~ e s pensamentos
,
e voninstfncias de direqio, entre n6s e as por poder do que
ue
tades nas estruturas e as tentaq6t.c Am
i p j a s . De que tipo s i o essas relaqBes7 disponibilidade para
dominago, j i n i o podemos mais tlomar
S i o mais do tipo "como vocCs saisso como "natural", como "norm;al".
bem..." ou mais de acordo com a pro- sewir, mais apegar-se a
.- LZ
.- -A partir da promessa d e Deus
na
messa de Jesus "entre v o d s nio sera' cargos do que disposl@o
urna nova nonnalidade: a normaliidade
assim*? Porque n i o podemos iludir- para o discipulado
do alternativo; a normalidade doI que
nos: na igreja t a m ~ mpode acontecer
n i o se confonna; a nonnalidade dc3 pricomo no mundo da polftica. Todos n6s
vil6gio dos mais pequeninos; a naIrmao conhecemos de nossas pdprias igrelidade dessas novas relaqiks que percejas e organismos: com freqiiencia ha'
mais luta por poder do que disponibili- pacitaqiio nossa que ncs vem de fora de bemos e experimentamos efetivannente
-*-.
dade para sewir, mais apegar-se a car- n6s mesmos, ou seja, de Deus, para no- no pdprio Jesus. Nesse sentido "enrre
gos do que disposiqio para o discipula- vas atitudes para as quais, em verdade, vocCs nio ser4 assim" 6 tamb6m um
do. A hist6ria das igrejas na America somos incapazes. E urna promessa que convite: em primeiro lugar um convite
a
'
Latina e no Caribe tamb6m o atesta devemos agarrar com f6, nHo simples- h nossa f6; e em segundo, um convvlte
t
com
nossas
aqbes.
Que
sejam
de
acordc
mente
um
mandamento
que
devemos
com tdgica clareza. Devemos contar
de antemio com a possibilidade de que cumprir com nossa vontade. E feliz- a nova normalidade do "entre voc2s ja'
llvcilll
nossas igrejas e organismos acabem mente tambdm disso a hist6ria da Igreja nHo sen4 assim!" Entre v o d s tan-LZpor ser mais um reflex0 das relagiks estd cheia de exemplos. Indmens siio foi assim, mas 1130 necessita maiis ser
normais de poder no mundo politico do as pessoas que dedicaram suas vidas, e assim. Dito de outro modo: 6 um c onvi..-.que urn sal transfonnador de nossa rea- muitas at6 as entregaram em martirio, te & mudanqa, ao arrependimento, -IIlm
ar-se.
novo
mod0
de
ser
e
de
relacion;
tambCm
em
nosso
continente,
i
causa
lidade.
Pok tamMm entre o s pdprios disci- desse Reino de justiqa e de igualdade. Isso vale para nossas igrejas, vale: para
pulos de Jesus ocorreu assim. Primeira- Igrejas e organismos ecumQnicostam- cada urn de n6s.
Esse milagre 6 possi\rel. Hb a promente os filhos de Zebedeu e s u m i e b6m puderam ser instrumentos desse
messa
de Jesus: "Entre \Ir o d s MC P serh
Reino
fracos
muitas
vezes,
mas
jusqueriam lugares privilegiados e de potamente
em
sua
fraqueza
muito
autentiassim!"
Podemos crer ni!sso; se cremos
der junto a Jesus; a seguir, os outros dez
nisso,
digamos:
"AmCm!
COS.
discfpulos ficaram com raiva deles reIsso
significa:
ainda
que
as
r
e
l
a
w
s
velando o mesmo espirito discriminadot. A resposta de Jesus, por seu turno, de poder nas igrejas t t m a possibilidanio foi discriminat6ria, senio que de- de, e mesmo a probabilidade, de n i o
monstrou qua1 6 a perspectiva daquele serem diferentes das que regem as relaque deseja segui-lo: servir e, mais radi- q6es de poder no politico e no social em Walter Altmama 6 te6loga
e precal, tomar o d l i c e amargo que estava geral. Isso tampouco 6 urna fatalidade a sidente do Conselho Latino-Ameria#node
que teremos que nos resignar, p i s ha' Igrejas (Clai).
resewado para ele pr6prio.
I Junta
urna
promessa divina: "Entre v o d s niio Sermgo proferido durante I
Com isso passo para o segundo asDiretiva
do
Clai
(Quito,
mi
Repito:
"Nio
sera'
assera'
assim!"
pecto que ja' n5o d o contraste do sewi$0 no discipulado com as regras de poder vigentes nas relaqbes politicas e sociais, senio que a promessa e o convite
para que a realidade na igreja seja, ainda assim, diferente do que comumente
TEMPO E
SEJAASSl
conhecemos: "Entre vo&s n i o serri ase tenha e m m i o s urna puDllcagao singular. Sfio peginas q u e nestes
sinn!"
mais d e quinze a n o s se renovaram e se constituiram refer6
E uma lbstima que muitas das traduindispensavel para todos o s que se tam comprometido corn
A - n.*
+s - - ua
~ l o l i aem linguagem popular,
constru~iiod e urna realidade melhor. E se recusam a admil
como a espanbola, ao que IParece sc
acia n50
; d e urna
silencioso s as im
gu indo modelo estadunidensr:,em mu1
Bmos.
lo
q
u
e
um
munc
nr
tar; passagens moralizaram o que er
..
ve rdade k urna promessa. O ongtnal I
F A W AINOA H W E SUA ASSINANRA, por WIIUS
nii o diz "entre v o d s n i o deved ser as
R$15,00. Caso queira se tornar urn assinante d e apoio,
sirn", sen50 que "entre vocQs nio ser
envie-nos
R$20,00. Cheque ou vale postal para:
as:sirn". Ha urna nrande diferenca. Poi
qu e "entre v o d s nic> deved Iwr assim
3NIA Pre!
de ixa imp1licito qu e haveri a em n6
etor de Dl
.
-...
-.*.
w
nna especial capacidade inara ae re
,---*-".,
.. -atiitudes bem diferentes daquelas qu
de Janeil
conhecemos nas relaqiks de poder. Er
i713 Fax
qu an to isso, "entre v o d s n i o s e d a!
ala de un
-
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ConterctoPastoral

Obstaculos ni3o removidos
COMENTARIOS A

~ILTIMA
ENC~CLICAPAPAL SOBRE ECUMENISMO

0

ecumenismo continua em discussio. H i um sentimento generalizado de que ele atravessa urna rica e
desafiadora fase de transi@o. Muitos
entendem que 6 o momento de se ultrapassar a conceituaqio que o restringia a
um forte empenho de se construir a unidade dos cristios, para urna concepsio
mais ampla que, colocando como paradigma a dignidade humana, inclua no
process0 todos aqueles que se comprometem com a unidade e a integridade
do mundo habitado.
No dia 25 de maio deste ano, o papa
J o i o Paulo I1 promulgou urna nova carta enciclica sobre o ecumenismo, intitulada Ut unum sint (Para que sejam
um). E um documento de indole pastoral, e m que s i o reafinnados certos conceitos teolbgicos j i aceitos pela Igreja
Catblica Romana sobre a unidade dos
cristios, sem entretanto, tecer novas
elaborasdes ou coloci-10s em debate.
A enciclia dirigida especialmente
aos cristios, se prop6e a dar "um contributo e um apoio para o esforqo de
todos o s que trabalham pela causa da
unidade". Chama a atenqiio para a aproximaqio do ano 2000 que seri para os
cristios o Jubileu sagrado, comemoraGOda Encarnasiio do Filho de Deus e
para a necessidade de estarem unidos a
fim de "fazer frente Q tendtncia do
mundo em tornar v l o o Mistdrio da Redensio".
A enciclica afinna que, a16m das divergtncias doutrinirias que ainda subsistem entre os cristiios, n i o se "pode
ignorar o peso das ativicas incompreens6es que herdaram do passado,
dos equivocos e preconceitos de uns relativamente aos outros", a16m do conhecimento reciproco insuficiente e da
necessidade da purifica90 da membria
histbrica.

0 cornpromisso ecumCnico
da Igreja Cat6lica
Pela carta pontificial a Igreja Catdlica
Romana reafirma o seu empenho, d e
modc1 irreversfvel, em "percorrer o caminho da busca ecumtnica, colocandose assim Q escuta do Espirito do Senhor, que ensina a ler com atenslo os
'sinais dos tempos"', ao mesmo tempo
que."reconhece e confessa asfraquezas
dos seus jilhos, consciente de que os
seus pecados constituem igualmente
t r a i e s e obst~culosi r e a l i z a ~ i odos
designos do Salvador"
A Iunidade Iia Igreja, continual a enciclica,, nPo 6 "'urn elenlento act:ss6rio,
- f ~ - -
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obm. Nem se reduz a um atributo secundirio da Comunidade dos seus discipulos".

ConversPo-orasPo-dislogo

tgos, dos outros batizados, dos cristios
das outras Comu~dades".
Reconhece a importincia do movimento ecumbnico modern0 que teve
inicio precisarnente no hmbito dasIgrejas e Comunidades da Reforma, e do
papel importante do Conselho Mundial
de Igrejas. Destaca ainda como aspectos positivos da caminhada ecumtnica:
a solidariedade no s e r v i p i humanidade, a s convergtncias na Palavra de
Deus e no culto divino, a apreciagio
dos bens presentes nos outros cristios,
o crescimento da comunhio e o diilogo
com outras igrejas.
Na enciclica h i m e n ~ 6 e sespeci;
ao didlogo com as igrejas do Oriente,
-considerando os seus resultados exttemamente fecundos e tece elogiosos comentarios B aproximasio com a Igreja
Ortodoxa.
Com referhcia i s Igrejas, frutos da
Reforma, citando o Concflio Vaticano
11, constata: "E preciso, contudo, reconhecer que entre estas lgrejas e Comunidades e a Igreja Catblica h5 discrephncias considedveis, nHo s6 de indole
histbrica, sociolbgica, psicolbgica, cultural, mas sobretudo da interpretas50
da verdade revelada".
Assinala, entretanto, a enciclica que
muitos valores espirituais, morais e
culturais, o s sentimentos vivos da justiqa e da sincera caridade para com o prbximo estio presentes nas igrejas protestantes.

0 papa destaca, de forma enf5tica, tres
elementos primordiais na busca da unidade. Ele afirma: "Nio existe verdadein, ecumenismo sern conversIo interior
e isso se refere tanto B conversio pessoal como B conversio comunitiria.
Cada um tem que se converter mais radicalmente ao Evangelho e, sem nunca
perder de vista o designo de Deus, deve
retificar o seu olhar".
Quanto ao primado da orasHo a enciclica enfatiza: "Esta conversiio do coraqio e esta santidade de vida, juntamente com as orasdes particulares e pliblicas pela unidade dos cristios, devem
ser tidas como a alma de todo o movimento ecumbnico, e com r a d o podem
ser chamadas ecumenismo espiritual".
Outro pilar da busca da unidade estd
no diilogo. A enciclica indica que se
devem colocar em primeiro pla~io"todos os esforqos para eliminar palavras,
juizos e a s k s que, segundo a equidade
e a verdade, nlo correspondem $ condi90dos irmiios separiidos e, por isso,
tornam mais dificeis a s relasiies com
eles". E continua: "E preciso passar de
urna posisio de antagonism0 e de conflito para um nivel onde um e outro se
reconhesam reciprocarnente c o ~ n opartes. Quando se comesa a dialogar, cada
urna das partes deve pressupor urna
vontade de reconciliasio no seu inter- Persistem velhas questties
Apesar da intensgo declarada da encilocutor, de unidade na verdade".
Acentua-se tamb6m a importiincia clica de ser contribuisio ao a v a n p do
da colaboraqio pritica: "As relasdes ecumenismo, ela n l o acrescenta novos
entre os cristIos n i o tendem somente elementos a questdes muito delicadas
a o reciproco conhecimento, !! orasio que t t m impedido maior aprofundacomum e ao diilogo. Prevtem e exi- mento no caminho da unidade das igregem, desde ji4, toda a colaborasio p ~ -jas. Em sintese, 6 a reafirmasio do protica possivel nos diversos niveis: pasto- jet0 ecumtnico do Vaticano que apPeral, cultural, social, e ainda no testemu- senta como elementos bdsicos: o'pInmado do Bispo de Roma como centro
nho da mensagem do Evz
da unidade dos cristios e a convicg;go
Avansos na caminhnc
de que a Igreja de Cristo s6 subsiste Iem
ecumcnica
sua plenitude na Igreja Catcblica.
Ratificando o Concflio V'aticano I1
0pontifice assinala que, sob urna vislo
-.
d e conjunto, bouve, a seu entender, nos papa assinala: "A Iareia de Cnsto sl
filtimos trinta an10s "muitc,s frutos desta siste na Igreja Catcjlica, govfernadapelo
convead o comu m ao Evangelho, cujo sucessor de Pedn e pelos; bispos (em
instrunlent0 us ado pelc Espirito d e comunhiio com elce.. e que fora da siua
uicomunidade visivt:I, se encc
Deus fc~i o movi mento ecumtnico".
erl
o
e
d
e
v
A finma que "I mesmo a expresdo ir- tos elementos de sianti ficaf;
:nIons
pertc
mdos se p a r a d o ~
tende hoje a dade o s quais, polr serem d
s. - - substitul-la por vocaouios mais a
tados a ressaltar a profun~didaded
i unidade: cat6lica
a posi@c
munhiic1. (...) FIda-se dos outros
.Sobre
-. sublinha: "A I p J a Larollca c.scilca
.

.

d
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que, no acontecimenl:o
- do. Pen
Deus j i manifestou a Igreja na sua realidade escatblogica ... Ela j i esti presente. Por este motivo, ja nos encontrpmos no fim dos tempos. 0 s elementos
desta Igreja, j i prese ntas, exi;stem, incorporados na sua pllenitude, 1na Igreja
- -.-- Catblica e, sem tal ple:nitude, n a- -s uuiras
Comunidades, onde certos asFbectos do
mistCrio cristIo foram, por ve;zes, mais
eficazmente manifestados".
Outro elemento que tem causado ditic\~ldadesd o que st
I posieo
esso ecuque: o papas e outorgz
--. -IIILU.
2-.
6:.
---2. ---.2C!
L I L ~ I I U U uuuumentus PUIIII 11s, a enciclica destaca: "Entre todas
as IIgrejas e Comunidades eclesiais, a
~grejaCatblica esti consciente de ter
conservado o ministirio do sucessor do
apbstolo Pedro, o Bispo de Roma, que
Deus constituiu como "perpdtuo e visivel fundamc~ n t oda runidade" . E mris
adiante: "Esl te serviqP da unidrkde, radicad0 na obrra da mi!sericbrdi:a divina,
esti confiado, no seic,- IIICSIIIV do colegio dos Bispos, a urn daqueles que receberam do Espirito o encargo, n l o de
exercer o poder sobre o povo ... mas de
o guiar para que possa encont~
rar-se em
pastagens tranqiiilas", Consid era a en-A--..ciclica significative e encorajauvr
quc:
a quest50 d o primado d o Bispo de
Roma esteja sendo objeto de estudo no
conjunto do ~ n o v i m e ~ecumtnico.
~to
Tambdm n i o houve avanps, no texto da enciclica, sobre a s questfies do
pleno reconhecimento dos ministdrios
e da partici~
1ac;Ho euc
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A enciclica tamoem nao enrra em consideraqks sobre os novos movimentos
religiosos, mesmo o s originados de
igreias cristis, nem sohre o dihlogo desaf
dispendvel corn outras exPn
igiosas n5o-cristis, de ex--SMU
Illur~dial,que tCm influQnciana
PIC
nas rela.
vid a de mill16es de p
q&:s internacionais.
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s i s questdes do relacionamento da
mm a cultura e das implicaqdes, para
~ovimentoecumtnico e para s Igre.
iticas, m'
orais, poja, das modi
IS que ITlarcam c
liticas e ec
s anos qule antece.
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Milton Schwntes

lnteressante na Bfblia s b os contetldos. l? por isso que
ela cativa, me entusiasma.
De resto j4 C bem antiga. Quando a gente a If!, hs vezes
at6 parece antiga demais, velha ate. A gente se sente
atrapalhado por palavras que s5o usadas. A gente fica
desajeitado diante de terrnos e de figuras que jb nio d o
de nosso mundo, de nosso linguajar.
Passadas tais estranhezas do momento, e chegando-se
aos contebdos, a Biblia cativa. Surpreende. J i vi muitas
pessoas ficarem maravilhadas, ao entrarem Biblia
adentro: "Mas, isso esti na Biblia!". Ficam surpresas.
Ngo esperavam pelo que encontram...
S60 os contefidos
Olhe para o fixodo: Deus apoiando a luta de escravos
em pro! da liberdade. E uma hist6ria encantadora,
comovente. Aquelas mulheres e homens, escravizados na
construqiio de belos edificios para o farab, lutam e se
libertam. E Deus, ali a seu lado, dando forqa, animando,
para que aquelas gentes escravas saiam da casa da
opress8o. E uma

encantadores seguidamente ficam entulhados em nossos
preconceitos. Por vezes, ficam atulhados em meio a um
jeito meio antiquado das igrejas. Ficam escondidos, at6
porque temos medo dos contebdos desafiadores da Biblia.
Por isso, olhe tambCm para a realidade de sua vida e
v d estad em meio 5 Biblia! Siga pela Biblia adentro
com os +s de suas experiencias, de sua vida concreta e
didria. Niio entre pela Biblia s6 com a cabeqa, mas corn
os +s enlameados de sua existencia, com suas emo~6es
fortes ou belas.
Sim, a experiCncia de nossa vida ajuda a entrttt pra
Biblia. Ajuda a ler e a compreender. Afinal, o que conta a
Biblia 6, mais ou menos, o que voct tambim vive e
experimenta. N5o sio coisas extraterrestres que constam
naquelas piiginas. Li se fala de gente corno vocC e eu.
Por isso, seja vocC, sejamos n6s mesmos com nossas
experiCncias e perguntas, e vamos com elas para a Biblia.
Com essa bagagem seremos bem recebidos.
E corno quando voci vai visitar seus pais, aqueles que
moram lii longe, 16

sexo?..." Fala sim! E que nossa Biblia nZo C de jeito
nenhum moralista. Nela se festeja a presenqa de Deus em
nossa vida.
E olhe um evangelho corno o de Lucas. Penso em .
Lucas, porque neste ano, nas liturgias aos domingos, se
1C esse evangelho. Que evangelho tiio forte e atual, para
este espoliado Brasil! Esti cheio de esperanqa para os
pobres. Lucas estl todo ele devotado aos mais
enfraquecidos, hs mais sofridas. Seu tema C "par em
liberdade os oprimidos" (Lucas 4,18). Este objetivo C
corno se estivesse escrito para nosso prciprio povo.
Sim, os contelidos. E por eles que as coisas da Biblia
cativam a gente, anirnam nossos cora~6es.
Mas, tambCm nlo 6 16 tlo simples assirn. 0 problema,
1150raro, 6 chegar aos conteiidos, C ter acesso ii fonte
dessa ggua boa.
E isso, porque esses contelidos tio belos, fortes e

VocC corre o risco de nio entender seus assuntos, de n5o
ter conversa sCria com ela.
E corno quando vocC liga o riidio. Ao ligi-lo, a gente o
faz para buscar um certo tipo de mdsica, um noticibrio,
um esporte. Depende do momento. Se a gente liga o
ridio sem saber o que quer ouvir, entio fica tudo meio
chato. VocC fica surfando pelas estaqdes sem encontrar
nada que Ihe agrade. Pois, voci niio sabe o que quer.
Vb h Biblia com sua vida, suas perguntas, seus
anseios. Ela gosta disso. Pois, ai sim, ela sintoniza com
voci.
V5 pela porta de sua prdpria realidade.
Biblia misturada corn a vida, com a nossa vida, C boa
mistura.
Milton Schwantes, biblista e pastor tuterano, C integante de KOmONJA.

CUIDADO PARA NAO FlCAR FORA
DO CONTEXTO!
Rio de Janeiro, agosto de 1995.
Prezado leitor,
VocQ n8o pode ficar de fora do grupo de pessoas
que recebem o jomal CONTEXTO PASTORAL.
lsso porque trata-se de uma publicaqdo de cunho
ecumQnicoque tem o objetivo de ser um painel
no qua1 diferentes anilises acerca da teologia e
da pastoral, e da participa~dodos cristiios na
sociedade c&o privilegiadas.
Al6m disso, entrevistas, reportagens, estudos
biblicos, s~lbsidiosliturgicos e reflex6es chegam
bimestralmente em suas miios num formato
bonito e agradavel de se ler. Sem falar no
suplemento DEBATE, que aborda com
profundidade temas conjunturais numa
perspectiva teologica e pastoral. Temos buscado
melhorar ainda mais o projeto editorial e grfifico
com a contribui~dode autores de nome no
cenario ecum6nico nacional e intemacional.
Por tudo isso, vocQndo pode parar de receber

CONTEXTO PASTORAL. Esta 6 a razdo por que
estarnos insistindo para que se torne assinante, o
que vai significar que voc6 recebera regularmente o
jomal, a inforrna~dode assuntos de seu interesse e
alguns descontos especiais noutras publicaq6es de
KOINONIA. Para motiva-lo ainda mais no sentido
de fazer a assinatura de CONTUCTO
PASTORAL, vocQ recebe inteiramente gratis um
livro de sua escolha como brinde ao fazer a
assinatura do jornal.
Como apresentado na primeira carta que chegou
em suas mgos, torna-se cada vez mais diflcil
enviar-lhe graciosamente o nosso jornal. Por
isso, sem qualquer Gnus, vocQesta recebendo de
forma gratuita, pela ultima vez, este exemplar.
Mas o bom mesmo sera que vocQ, ao se associar
a nbs, nbo deixe de receber os prbximos
nfimeros. Afinal, vocQ ndo pode ficar fora do
contexto.
Contamos com vocQ!
Fraternalmente,
OS EDITORES

(Dexonsiderar esta carta se vocb jP fez/renovou sua assinatura)

Envie este cupom a: KOINONIA Presen~aEcumQnicae Serviqo, Setor de Distribuiqgo
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Tel (021) 224-6713 Fax (021) 221-3016.
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