Mobilização de igrejas em contextos difíceis

Apresentando alguns parceiros da Tearfund envolvidos na
mobilização de igrejas em contextos difíceis
Este projeto inclui o treinamento e a colocação de aproximadamente 200 obreiros leigos em
vilarejos onde não há igrejas ou onde as mesmas não têm um pastor. Em muitos destes vilarejos,
há comunidades cristãs nominais, cuja fé está em risco devido a uma completa falta de
companheirismo ou educação cristã. Os obreiros dos vilarejos se envolvem em missão integral
através da realização de atividades relacionadas à igreja e ao trabalho de desenvolvimento
comunitário.
As atividades relacionadas à igreja incluem a administração de escolas dominicais, a realização de
reuniões de jovens e de senhoras, a liderança de grupos que se reúnem nos lares, a liderança ou o
auxílio na liderança das principais reuniões da igreja, visitas domiciliares e reuniões nos lares. As
atividades ligadas ao trabalho de desenvolvimento comunitário incluem a formação, o treinamento
e apoio periódico para os comitês locais de desenvolvimento, além da promoção local de diferentes
projetos sociais cristãos, incluindo: melhorias em moradias, no abastecimento de água e
saneamento, um ministério na área médica, um projeto voltado para as senhoras da Terceira Idade
e a recomendação de pessoas para cursos de treinamento profissionalizante.
Este projeto recebe obreiros de várias igrejas evangélicas do Egito. Um seminário cristão treina os
obreiros em áreas relevantes para as atividades das igrejas e o treinamento ligado ao trabalho de
desenvolvimento comunitário é ministrado por uma ONG local.
As comunidades estão começando a ver uma transformação
espiritual e física como resultado deste trabalho.

Igreja Batista de Diré, Mali
O pequeno povoado de Diré, em Mali, tem sofrido desertificação
nas últimas décadas. Uma igreja batista local está agindo para
combater a invasão do deserto e garantir que parte da terra
continue cultivada. A igreja, com apenas 15 membros, chama este
projeto de ‘Boa Semente’. O terreno de dez hectares é compartilhado
por oito habitantes locais, que cultivam arroz, painço, melões e legumes. Além de permitir que as
pessoas alimentem suas famílias, a igreja espera que o projeto complemente o seu evangelismo por
mostrar aos habitantes locais como são realmente os cristãos. O Coordenador do Projeto diz,
“Estamos felizes em compartilhar esta terra com outras pessoas, porque as amamos … As pessoas
acreditam em coisas falsas sobre nós … Se elas puderem trabalhar lado a lado conosco nos campos,
elas descobrirão como realmente somos e em que realmente acreditamos.” Um dos membros da
comunidade comentou, “Ainda não sou cristão, mas a minha impressão é que eles são pessoas muito
boas e o que ensinam é verdade”.
(Fonte: Manual ROOTS 11, página 14)

Projeto do Evangelho integral para a pessoa como um todo, IEPE, Egito
Este projeto é muito parecido com o projeto de obreiros em vilarejos, mas é executado apenas pela
Igreja Evangélica Presbiteriana do Egito (IEPE). Esta é a maior denominação protestante do Egito,
com aproximadamente metade de todas as igrejas protestantes do país. O projeto, que está no seu
início, inclui o treinamento e a colocação de líderes leigos em algumas das 123 igrejas daquela
denominação que estão sem pastor. O programa de treinamento, com duração de seis meses, é bem
menor do que o treinamento de quatro anos que um pastor precisa receber para se formar. Isso
permite a mobilização de jovens entusiasmados em avançar a missão e o ministério da igreja. O
treinamento enfatiza a promoção do 'Evangelho integral' (evangelismo e desenvolvimento
comunitário). Os ministros leigos ajudam a promover uma igreja voltada para fora de si mesma,
criando vínculos entre as suas comunidades com vários programas nacionais de desenvolvimento
administrados pela IEPE, incluindo um projeto de alfabetização, um projeto de saúde reprodutiva e
um projeto que fomenta pequenos e médios empreendimentos.

A Tearfund é uma agência cristã de desenvolvimento e assistência em situações de desastre, que está formando uma rede mundial de
igrejas locais para ajudar a erradicar a pobreza.
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