Exemplos de como as igrejas locais têm se
envolvido na gestão de desastres
No.

Papel da Igreja Local

Foco Primário do Estudo de
Caso
As Igrejas Batistas em
Assam
As igrejas dispersas que
enfrentaram as inundações
anuais do rio Brahamaputra
foram usadas como a
plataforma de onde se
organizou a comunidade para
refletir sobre a ‘Redução do
Risco de Desastres’ em
contraste com ‘Assistência’.

1

Ser facilitadora da
ação comunitária
“A igreja local é um
grupo capaz de
organizar-se e tem o
potencial de organizar a
comunidade mais
ampla...”

2

Estabelecer a
conexão com o
mundo ao redor
“A igreja local é uma
das poucas estruturas
na comunidade que tem
vínculos naturais com o
mundo ao redor...
desempenha os papéis
de abrir portas e de
comunicar
informações...”

Nenhum estudo de caso
realizado neste nicho de
atividade.

3

Fazer a promoção e
defesa de direitos em
nome dos pobres e
dos marginalizados
“…por causa de valores
como o cuidado, a
compaixão, a equidade
e a justiça pode chamar
outros à prestação de
contas... distribuição de
alimentos; acesso a
tratamento, etc...”

Nenhum estudo de caso
realizado neste nicho de
atividade.

Foco Secundário do Estudo de
Caso
A Igreja Católica em Tamil
Nadu
A paróquia foi o ponto central ao
redor do qual a assistência foi
organizada para toda a
comunidade.
As Igrejas Batistas e
Presbiterianas em Manipur
Os pastores foram finalmente
capazes de mobilizar a
comunidade mais ampla para a
paz.
A Igreja Católica em Tamil
Nadu
A igreja tinha a autoridade de
convocar reuniões da
comunidade da ONG, um
encontro inter-religioso de
líderes religiosos e também de
reunir os servidores civis mais
velhos no distrito em vigília ao
tsunami. Ela também acessou
recursos através da ampla rede
mundial de agências católicas.
As Igrejas Batistas e
Presbiterianas em Manipur
Devido ao fato das igrejas terem
contatos importantes fora do
Distrito, elas poderiam solicitar
aos negociantes para ajudarem a
lidar com situações de conflito
que eles enfrentam.
Equipe de Gestão de
Desastres em Marsabit
As igrejas locais onde puderam
espalhar informações referentes
à situação de seca para as
autoridades locais e a partir
delas, bem como entre as
próprias igrejas.
A Igreja Católica em Tamil
Nadu
Ela colocou milhares de pessoas
protestando nas ruas,
ocasionando a
demissão do governador do
distrito, devido ao fato da
resposta do governo ao tsunami
ter sido tão precária.
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4

Construção da paz
comunitária e da
força para coesão
“…um papel de
prevenção de futuras
explosões de
violência...”

Equipe de Gestão de
Desastres em Marsabit
As igrejas locais
inscreveram-se em fóruns
de construção da paz para
impedir futuras explosões
de violência.

Nenhum

As Igrejas Batistas e
Presbiterianas em
Manipur
Foram apenas as igrejas
que conquistaram respeito
suficiente para suplantar a
raiva profundamente
arraigada nos corações das
pessoas em ambos os lados
do conflito e foram capazes
de confrontá-las frente aos
valores cristãos (e senso
comum) a fim de parar com
as lutas.

5

Oferecer cuidado e
apoio relacional
“…oração, cuidado
pastoral, hospitalidade,
cuidado das feridas e
aflições interiores das
pessoas...”

Nenhum estudo de caso
realizado neste nicho de
atividade.

A Igreja Católica em Tamil Nadu
Os padres enterraram os mortos, continuaram a
celebrar as missas e oraram pelos que estavam
enlutados. Os membros da
Missão Pentecostal em Port Blair ouviram,
se importaram e oraram pelos que estavam no
campo em que eles estavam servindo.

6

Exercer influência e
moldar valores
“…lutar com valores,
comportamentos e
perspectivas de visão de
mundo...”

Nenhum estudo de caso
realizado neste nicho de
atividade.

As Igrejas Batistas e Presbiterianas em
Manipur
A iniciativa de paz das igrejas desafiou ambas
as comunidades a perdoarem os erros
cometidos entre elas.
As Igrejas Batistas em Assam
NEICORD desafiou a mentalidade fatalista das
comunidades cujas terras são inundadas todos
os anos pelo rio, bem como a síndrome de
dependência vinda de repetidas doações
assistenciais de roupas e comida.

7

Prover com recursos
“…de edifícios, pessoas
e estruturas de
comunicação…”

O Grupo de Igrejas de
Bombaim, Gujarat
Eles ofereceram 70
voluntários para trabalhar
com o EFICOR distribuindo
assistência por um período
de três meses nas
conseqüências do terremoto
A Igreja da Missão
Pentecostal em Port Blair
Ofereceu voluntários para
alimentar até 500 pessoas
deslocadas diariamente em
um campo de assistência
por um mês, após o
tsunami.

Nenhum
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Oferecer respostas
imediatas ao início
repentino de
desastres
“…onde a resposta
imediata é feita pela
igreja e pela própria
comunidade...”

As Igrejas Católicas em
Tamil Nadu
A paróquia respondeu
imediatamente à
devastação que atingiu seu
povo no resultado imediato
ao tsunami.

Nenhum
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