Mobilização de igrejas de natureza genérica

San Juan de Luringancho é um
bairro pobre da cidade de Lima, no
Peru. Há mais de 430 igrejas
evangélicas no bairro. A Paz y
Esperanza, uma organização cristã,
iniciou o Projeto Transforma para
incentivar as igrejas a atenderem
às necessidades na região.

Alvos
Incentivar e capacitar as igrejas evangélicas para que possam desenvolver ações de transformação
nas suas comunidades com uma perspectiva de missão integral.
Etapas do processo
1 Criar relações entre os funcionários do Projeto Transforma e os pastores locais.
2 Pesquisas realizadas para identificar as atitudes das igrejas locais quanto à missão integral.
3 As constatações das pesquisas são apresentadas aos pastores locais.
4 Identificação de cinco questões principais que as igrejas locais tinham interesse em resolver.
5 Encontros de treinamento para todos os pastores e membros das igrejas. No final do
treinamento, os participantes pegaram as idéias e aplicaram-nas nas suas próprias igrejas.
6 Acompanhamento intensivo e facilitação de igrejas selecionadas nas áreas mais pobres.

Etapas do processo
Os funcionários do Projeto Transforma procuraram criar relações com os líderes das igrejas locais.
Eles convidaram pastores-chave para formar um grupo consultivo. Eles também convidaram os
pastores para liderar as devocionais dos seus funcionários e compilaram e distribuíram um guia
mensal de orações escrito pelos pastores. Uma vez que as relações estavam mais profundas, o
Projeto Transforma fez uma pesquisa com os pastores para ver o que eles compreendiam por
missão integral dentro das igrejas locais e até que ponto eles a praticavam.
Foram feitas as seguintes constatações:
■ As igrejas locais raramente se concentravam em atender as necessidades das pessoas fora da
igreja.
■ As igrejas locais tendiam a oferecer apoio uma só vez às pessoas, ao invés de apoio contínuo.
■ Nas ocasiões em que as igrejas haviam tentado atender às necessidades da comunidade, poucas
haviam feito primeiro um levantamento das necessidades.
Quando as constatações foram apresentadas num café da manhã para os pastores locais, muitos
se interessaram em receber o treinamento do Projeto Transforma. Foi oferecido treinamento aos
pastores sobre as cinco questões principais que as igrejas locais estavam interessadas em resolver.
Algumas das igrejas locais, então, trabalharam juntas. Por exemplo, o Projeto Transforma
trabalhou com quatro igrejas para fazer um levantamento de necessidades na comunidade local. O
apoio educacional para as crianças foi visto pela comunidade como uma necessidade importante.
Assim, as igrejas decidiram oferecer um programa de férias de quatro semanas para as crianças da
região.
Os funcionários do Projeto Transforma visitavam as igrejas regularmente, envisionando e
oferecendo ferramentas e recursos para que os pastores das igrejas envisionassem suas
congregações sobre a missão integral. O Projeto Transforma ajudou os pastores a pensarem sobre
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idéias e a começar iniciativas. Foi realizado um retiro para dez pastores para promover a união e ajudá-los a
desenvolver uma visão conjunta para a transformação comunitária em San Juan de Lurigancho.

Impacto
O processo é contínuo, mas já há sinais do impacto:
■ A autoconfiança das igrejas aumentou, e elas querem fazer mais nas suas comunidades.
■ Cento e vinte crianças participaram do programa educacional infantil de férias. Os líderes da comunidade onde
ficava o clube de férias ficaram tão satisfeitos com o que as igrejas estavam fazendo, que ofereceram um terreno
para uma igreja local, para que pudesse ser construída uma igreja no centro da comunidade.

Lições aprendidas
O compromisso dos líderes com a missão integral é essencial. Foi mais difícil mobilizar as
igrejas cujos líderes não tinham nenhuma experiência de trabalho com as pessoas pobres.
As questões de gênero devem ser consideradas. No início, alguns dos encontros de treinamento
eram realizados nos sábados de manhã. Este não era um horário adequado para as mulheres. No
futuro, o treinamento será programado para horários mais viáveis para elas, assim como para os
homens.

Fonte: Roots 11 Parceria com a igreja local, p 30-31
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