Introdução à mobilização da igreja

Por quê a igreja local é tão importante para o trabalho de
desenvolvimento cristão?
Principal agente de transformação de Deus
A igreja local é um posto avançado do reino de
Deus e é usada por Deus para transformar comunidades.

Próxima das pessoas pobres
A igreja local existe na base da comunidade. Ela está presente entre as pessoas pobres
e, muitas vezes, consiste em pessoas pobres. A igreja local é, portanto, um contato
direto com o conhecimento local. Ela também se beneficia com as relações com
outras pessoas e organizações na comunidade, porque os membros da igreja local
geralmente representam uma seção transversal da comunidade. A igreja local faz parte
da comunidade, enquanto que uma organização cristã pode ser vista como um “intruso”.

Enquanto que uma organização cristã pode deixar a comunidade, a igreja existe para as
pessoas da comunidade e provavelmente permanecerá ali por muito mais
tempo que uma organização cristã.

Trabalho cristão sustentável
Para que o trabalho cristão seja sustentável, é necessária uma presença cristã
permanente. É isto que a igreja local oferece. Sem isto, quando uma organização cristã
segue adiante, o trabalho deixado para trás pode começar a perder a sua distinção cristã.

Contexto natural no qual a fé pode ser explorada
As organizações cristãs concentram-se no trabalho de assistência em situações de
desastres, desenvolvimento e defesa e promoção de direitos, enquanto que a igreja local
tem uma agenda mais ampla, inclusive a provisão de um espaço para os que investigam
a fé cristã.

Redes
A igreja local é, com freqüência, membro de várias redes. Há vínculos com outros
grupos de base da comunidade, através dos membros da igreja e do trabalho com outros
grupos para a realização de iniciativas comunitárias. Há vínculos também com a igreja
mais ampla, através de denominações e alianças cristãs. A participação em outras redes
facilita a aprendizagem.

Recursos
A igreja local possui muitos membros que podem ser mobilizados. Isto é especialmente
útil para as iniciativas que exigem mão-de-obra intensiva. Além disso, algumas igrejas
locais possuem prédios que servem de local para que os membros da comunidade se
encontrem para discutir questões locais. Em tempos de crise, os prédios das igrejas
podem oferecer um refúgio seguro.
Fonte: Roots 11 Parceria com a igreja local, p. 17-18
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