Mobilização da igreja em contextos difíceis

Estabelecendo comunidades cristãs sustentáveis em
favelas onde não há igrejas
Este guia é baseado no trabalho do Discipleship Centre nas favelas da Índia.

Identifique uma comunidade
Identifique a favela mais pobre da região.

Faça um levantamento de necessidades
Reúna a comunidade para realizar atividades participativas a fim de identificar suas necessidades e
discutir possíveis respostas.

Ajude a atender algumas das necessidades prioritárias identificadas estabelecendo projetos. Por
exemplo, estes projetos podem ser focados em crianças (ex. pré-escolas, atividades extracurriculares), em cursos de geração de renda (ex. aulas de corte e costura, aulas de computação),
ou em saúde (ex. programas de imunização, conscientização de saúde).

Insira o desenvolvimento espiritual nos programas desde o início
Deixe claro que vocês são cristãos desde o início do trabalho. À medida que se vai construindo a
confiança e os relacionamentos com a comunidade, incentive que haja momentos de oração durante
os projetos e ofereça-se para orar com as pessoas que estão enfrentando problemas. Pense em
organizar estudos bíblicos e devocionais para os beneficiários do projeto, de maneira que eles
possam escolher freqüentar. Avalie a possibilidade de contratar um pastor ou um evangelista cujo
papel específico seja incentivar e liderar estes aspectos do programa.

Ofereça aconselhamento
Pense em nomear um conselheiro que esteja disponível ao longo da semana para ouvir e dar
conselhos sobre questões espirituais e familiares para as pessoas da comunidade, bem como para
oferecer apoio e oração. O conselheiro poderia trabalhar tanto individualmente com as pessoas,
quanto dirigindo estudos bíblicos e grupos de discussão.

Desenvolva uma liderança comunitária
Além de iniciar projetos comunitários, é fundamental investir no desenvolvimento da liderança
comunitária. Incentive a comunidade a identificar ou eleger pessoas que possam ser treinadas em
habilidades de liderança e em contabilidade, gestão de projeto, promoção e defesa de direitos,
direção de comitês, etc.

Incentive o estabelecimento de uma comunidade cristã que se reúna regularmente
À medida que as pessoas forem se convertendo ou demonstrando um interesse crescente pelo
evangelho através do trabalho do projeto, pense na possibilidade de começar uma igreja local se já
não houver uma por lá. O pastor ou evangelista do projeto poderia ser o pastor da igreja.

Desenvolva a capacidade da comunidade local
Desenvolva a capacidade da comunidade até o ponto em que todos os programas possam ser
gerenciados e dirigidos pelas pessoas da localidade. Isso pode levar alguns anos.

Planeje uma estratégia bem elaborada de saída do trabalho
Conceda tempo para discutir com a comunidade a maneira adequada de transferir a gestão e a
propriedade dos programas para a comunidade. Discuta também quais programas deveriam ser da
responsabilidade da nova igreja comunitária.

Comece o processo novamente em outra comunidade
Vá para outra comunidade e comece o processo novamente. Leve pessoas da nova comunidade em
visitas de aprendizado para as comunidades independentes mais recentes a fim despertar nelas
inspiração e encorajamento. Traga pessoas das comunidades independentes para as novas
comunidades para partilharem sua experiência e habilidades.
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