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O pastor José Marcos da Silva e sua igreja em Recife, Brasil, estavam enfrentando uma crise. “Nós 
nos perguntamos: se desaparecêssemos daqui, o bairro sentiria nossa falta? Decidimos que a 
resposta era ‘não’.” Essa revelação fez com que a igreja refletisse sobre seu lugar na comunidade, e 
ela decidiu que queria investir de forma mais proativa em seu futuro. Assim, a igreja criou uma 
instituição beneficente chamada Instituto Solidare. 
 
“Entendemos que há uma máquina que cria pobreza”, diz o pastor José. “Precisamos ajudar as 
pessoas a ver os desafios em nosso sistema e enfrentá-los para acabar com a pobreza. Isso é 
necessário, porque não sabemos quais são os nossos direitos e o que o governo deve fazer.” 
 
O pastor José e sua equipe procuraram treinamento para abordar os problemas locais e foram 
introduzidos ao processo de mobilização da igreja e da comunidade (MIC), da Tearfund. O processo 
MIC reuniu igrejas da região de diversas tradições de uma forma sem precedentes, e elas formaram 
um Conselho de Pastores e Líderes. Ao unirem-se dessa forma, as igrejas tornaram-se uma força 
poderosa na comunidade. Além de organizar uma passeata anual contra a violência na região, o 
grupo está trabalhando em uma campanha chamada Rio Limpo, Cidade Saudável, abordando as 
causas das inundações, que danificam propriedades e causam mortes todos os invernos. A igreja do 
pastor José envolveu-se no projeto através de sua instituição beneficente, o Instituto Solidare. 
 
O pastor José explica: “O problema é que a prefeitura não faz a coleta de lixo aqui, e a comunidade 
joga-o no rio, bloqueando-o. Pretendemos educar a comunidade sobre reciclagem e onde colocar o 
lixo e trabalhar para fazer com que o governo cumpra sua responsabilidade. Também vamos às 
escolas para ensinar as crianças e os professores sobre essas coisas.” 
 
Reconhecendo o valor das ideias por trás da MIC e inspirado pelos ensinamentos da Centro Nacional 
de Fé e Política, em Brasília, o grupo criou sua própria escola local para divulgar o que aprenderam 
através da MIC a outras pessoas na igreja evangélica por todo o Brasil. Os resultados dessa iniciativa 
continuam a causar impacto, inclusive através da criação de um grupo local, por parte de alguns 
alunos da escola, para monitorar as políticas públicas. 


