Introdução à mobilização da igreja

Desafios ao trabalhar com igrejas locais e possíveis
respostas
A igreja local pode não compreender o que é missão integral
Muitas igrejas separam os aspectos espirituais e físicos da vida. Isto pode ocorrer, em parte, por
causa da influência dos missionários do Hemisfério Norte, que, anos atrás, freqüentemente
adotavam uma visão dualista da vida. Poucas escolas teológicas ensinam sobre a missão integral.
Muitos pastores, portanto, não possuem a estrutura teológica ou o conhecimento prático para
responder com eficácia às necessidades dos pobres nas suas comunidades.

Sugestão de resposta
Invista tempo envisionando os líderes da igreja local sobre a missão integral. Use estudos
bíblicos e encontre exemplos locais da missão integral na prática que possam ser visitados.

As igrejas locais podem pensar que o governo deve fazer tudo e que não é função da igreja lidar
com questões sociais ou políticas.

Sugestão de resposta
Invista tempo envisionando os líderes da igreja local sobre a missão integral para mostrar que
a igreja deve tentar influenciar os poderosos. O Kit de ferramentas para a defesa de direitos
(ROOTS 1 e 2) pode ser útil.

O discipulado pode ser fraco
O discipulado pode ser fraco O envolvimento social é importante, porque mostra que o
evangelho vale a pena. Entretanto, se os membros da igreja não estiverem tentando levar
vidas distintivas, o impacto do trabalho da igreja pode enfraquecer.

Sugestão de resposta
Identifique outras organizações que possam apoiar as igrejas locais no discipulado dos
Membros.

Muitas igrejas locais que não respondem às necessidades da comunidade usam
uma abordagem de assistência social
Muitas vezes, isto pode ser paternalista e feito de uma forma que faz com
que as pessoas dependam da assistência da igreja. Uma abordagem de assistência social pode
ser útil para lidar com as necessidades imediatas e de curto prazo, especialmente em tempos
de crise. Entretanto, são preferíveis abordagens que lidem com questões de desenvolvimento
e empoderamento de longo prazo, pois as abordagens de assistência social, no final, acabam
criando a dependência.

Sugestão de resposta
Invista tempo envisionando os pastores e os membros da igreja local sobre os benefícios do
empoderamento da comunidade para responder aos seus próprios problemas. Ofereça
treinamento no uso de ferramentas participativas.

Algumas igrejas podem usar mal o auxílio, tentando coagir as pessoas a se
converterem ao cristianismo
Por exemplo, elas podem incluir como beneficiários somente as pessoas que freqüentam os
cultos da igreja regularmente.

Sugestão de resposta
Confronte as igrejas locais sobre esta questão ou não trabalhe com elas.

Igreja e Missão Integral

As igrejas locais podem pensar que o governo deve fazer tudo

Os estilos de liderança das igrejas podem restringir a missão integral
Se a liderança das igrejas não seguir o exemplo de Cristo, de liderança servil, o sucesso da missão integral pode ser
limitado. Por exemplo, alguns líderes acham que somentes eles podem ter um vínculo direto com Deus e, portanto,
acreditam que devem tomar todas as decisões relativas à igreja local. Isto pode ter muitas conseqüências:
• Pode retardar a implementação de iniciativas e até interromper totalmente algumas delas. O fato de todas as
decisões terem de passar pelo pastor pode atrasar o processo.
• As decisões podem ser tomadas por um líder sem qualquer treinamento ou conhecimento adequado. Assim,
as iniciativas da igreja podem acabar sendo irrelevantes ou fracassar.
• Haverá pouca prestação de contas, porque todas as decisões são tomadas apenas por uma pessoa, que não
tem interesse em prestar contas a ninguém mais. Se o líder controlar as verbas, pode ser tentador usá-las
para o próprio benefício e para aumentar o seu poder.
• O líder pode achar que o seu papel é estar no controle, ao invés de empoderar os outros. Isto pode torná-lo
menos aberto a abordagens sustentáveis, que enfatizem a participação e o empoderamento.
• Alguns membros da igreja podem ficar frustrados, resultando em tensão e desunião.
• Uma liderança como esta pode ter um impacto negativo na maturidade espiritual dos membros da igreja,
pois eles talvez nunca tenham a oportunidade de usar os seus dons.

Sugestão de resposta
Ofereça treinamento sobre a boa liderança. Já que a boa liderança tem mais a ver com o coração e o caráter do que
com outras habilidades, o ensinamento deve se concentrar na graça de Deus e no exemplo da cruz.

As igrejas podem não ter a capacidade de trabalhar com a missão integral
Por exemplo:
• Elas podem não ter pessoal habilitado ou achar difícil treinar seus membros devido ao baixo nível de
alfabetização ou à falta de instrução.
• Elas podem ter sistemas financeiros precários e uma governança ineficaz. Isto causa um impacto na
capacidade da igreja de usar o financiamento externo e prestar contas e produzir relatórios sobre eles com
eficácia.
• As igrejas não são agências de assistência em situações de desastres e desenvolvimento. O trabalho de
assistência em situações de desastres e desenvolvimento é apenas um aspecto do seu ministério e, portanto,
pode, nem sempre, ser prioritário.
• Quando os cristãos são a minoria num país, eles podem não ter conexões com a comunidade mais ampla. A
perseguição e o medo da violência podem desencorajar algumas igrejas a se tornarem mais evidentes dentro
da comunidade.

Sugestão de resposta
Ofereça-lhes treinamento para desenvolver sua capacidade e autoconfiança. Por exemplo, a Seção 4.6 deste livro,
sobre como usar os recursos locais, pode ajudar a resolver questões de financiamento.

Fonte: Roots 11 Parceria com a igreja local, p. 23-24
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