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Editorial 

FE ' E PODER 

Jesus foi crucificado sob os sig
nos da Religião e do Estado. 

Do ponto de vista da Religião, 
Jesus era um hereje . 

Do ponto de vista do Estado, ele 
era um contestador da ordem. 

Hereje? Contestador? Por que? 
Jesus anunciava a iminência da 

transfiguração do poder. Iniciou o 
seu ministério pregando: "O tem
po está maduro e o Reino de Deus 
está próximo ; transformai as vos
sas mentes e crede nesta boa no
va" (Marcos 1.15). 

Reino de Deus? O que é isto? 
Nem Jesus explicou e nem nin

guém lhe perguntou. Não era ne
cessário. O Reino de Deus era a 
mais alta esperança que movia a 
alma do povo de Israel. Basta que 
se leia os profetas para saber o 
que o Reino significava. Metamor
fose có&mica. O fim da violência e 
do domínio dos fracos pelos fortes . 
As armas seriam transformadas 
em ferramentas de fraternidade. 
"Os povos converterão suas espa
das em arados e suas lanças em 
podadeiras. uma nação não levan
tará a espada ~ontra outra nação, 
nem aprenderao mais a guerra" 
(Isaías 2. 4). Transfiguração da na_ 
tureza. "A areia esbraseada se 
t ransformará em lagos, e a terra 
sedenta em mananciais de águas; 
onde outrora viviam os chacais 
crescerá a erva com canas e jun
cos" (!saias 35 . 7) . E os homens 
ganhariam novos corações: passa
riam a desejar o bem. E então po
deriam compreender a verdade e 
realizar a justiça. 

Ao anuncia.r a vinda do Reino 
Jesus proclamava o fim da ordem 
dominante de poder. Esta é a razão 

porque era inevitável que fosse cru
cificado. 

A Igreja fez da cruz o seu sim
bolo central. Mas a cruz é um 
símbolo politico. Ela expressa o con
flito entre o poder de Deus e o po
der de César, entre o "poder do 
~mor" e o "amor ao poder" (Agos
tmho ). A cruz, assim é o símbolo 
dq destino politico da Igreja, que 
nao pode ser distinto daquele do 
próprio crucificado. 

A história da Igreja, entretanto, 
tem sido a história da traição à 
sua vocação. O caminho da cruz 
é muito doloroso. Freqüentemenie 
celebrou alianças com César reves
tindo-se com o manto do s~gradc, 
esquecendo-se de que não se pode 
dar a César o que pertence a Deus. 
Por vezes oscilou para o extremo 
oposto, identificando a ordem poli
tica com o demoníaco, abandonan
do completamente a sua vocacão 
de preparar o caminho para o R.ei
no. Como se Deus houvesse aban
donado a sociedade e o mundo. 
Em outras situações, optou pela 
solução da coexistência pacifica. 
Igreja e Estado são duas ordens 
divinas, autônomas e separadas: a 
Igreja cuida do espiritual e do eter
no, o Estado tem poder sobre o se
cular e o temporal. 

O que caracteriza todas estas 
?PÇÕ~s é que, através delas, a Igre
Ja nao pode pronunciar uma pa
lavra profética. Profecia é critica 
que busca o arrependimento e a 
transfiguração das relações de po
der entre os homens. 

Mas o caminho da cruz é muito 
doloroso. Por i&to a história da 
Igreja está cheia de traicões à sua 
vocação. · 
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Freqüentemente a Igreja cele
brou alianças com César, revestin
do-o com o manto do sagrado. Igre
ja e Estado se constituíram num 
único complexo de poder. A Igre:a 
oferecia ao Estado os fundamen
tos para sua legitimação ideológi
ca e, em troca, recebia a proteçâo 
do "braço secular". E a fazer t.o,to 
ciassificava como ilegítimas quais
quer palavras de critica ao poder. 

Por vezes oscilou para o extremo 
oposto, identificando a ordem po · 
lítica com a demoníaca. Ora, se a 
Grdem politica é demoníaca, ela não 
pode Eer transfigurada. É inútil, 
portanto, qualquer palavra profé
tica dirigida ao Estado. Os cristão~ 
não têm uma missão frente ao Es
tado. O que lhes compete, ao con
trário, é fugir da arena politica, 
abandonando-a a si mesma. Como 
se Deus houvesse abandonado o 
mundo dos homens! 

Em outras situações optou pela 
coexistência pacífica. Igreja e Es
tado são duas ordens autônomas 
e separadas, cada uma delas com 
uma área de competência e de in
fluência dada pelo próprio Deus. 
Eias não estão identificadas, como 
no primeiro caso, e nem se opõem, 
como no segundo. A Igreja cuida 
do e&piritual e do eterno, o Estado 
tem o poder sobre o secular e o 
temporal. 

A grande atração de todas estas 
soluções está em que elas evitam 
o conflito. Elas não exigem que a 

" .. . a repreensão dos governantes 
não pode ser considerada como 
sedição, desde que seja feita da 
forma como é aqui descrita, ou se
ja, por aqueles a quem Deus en
tregou este dever, e através da Pa
lavra de Deus, pronunciada de for
ma pública, ousada e honesta. 
Repreender os governantes desta 
forma, ao contrário, é uma virtude 
nobre, rara e digna de louvor e, 
de forma particular, um grande 
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Igreja pronuncie uma palavra pro
fética. A palavra profética ou é 
proibida, ou inútil ou desnecessá
ria. 

Talvez a questão que mais preo
cupa a Igrej~ no momento atual 
seja exatamente esta: a rela
ção entre a fé e o poder, o Reino 
de Deus e o Reino de César. Na 
medida em que a Igreja descobre 
a sua vocação em relação ao& lm
mildes, aos que choram, aos man
sos, aos · que clamam por justiça 
(Mateus 5), ela redescobre a sua 
vocação política de transfiguração 
do poder. 

Este número de Cadernos de 
ISER deseja oferecer uma contri
bunção a esta reflexão. O leitor en
contrará ai estudos empíricos so
bre as relações entre as igrejas e 
a ordem politica no Brasil. E, . além 
disto, documentos que se origina
ram nas próprias igrejas, expressi
vos de suas preocupações. Intro
duzimos matérias referentes a al
gumas Igrejas Protestantes. Muito 
já tem sido dito pela Igreja Cató
lica e a seu respeito. As Igrejas 
Protestantes entretanto, foram 
consideradas como um fenômeno 
marginal e de importância secun
dária. Mas, se é verdade que existe 
uma afinidade entre o espirita do 
Protestantismo e a lógica do capi
talismo, é possível que a análise 
do Protestantismo nos apresente 
padrões significativos para a com
preensão do problema. 

serviço a Deus .. . Sedicioso, ao con
trário, seria se um pregador não 
repreendesse os pecados dos go
vernantes, pois assim ele faria o 
povo triste e irado, fortaleceria a 
impiedade dos tiranos e se torna
ria cúmplice, tornando-se respon
sável pe1a mesma." (*) 

(*) (Martinho Lutero, Comentário 
a~ Salmo 82). 



A Igreja Evangélica de 
Luterana no Brasil e 

Brasileiro 

Confissão 
o Estado 

Nota: 
A IECLB tem a sua origem 
na imigração alemã e con
ta hoje com cerca de 650.000 
membros. O seu centro ad
ministrativo encontra-se em 
Porto Alegre, a sua Facul
dade de Teologia em São 
Leopol®, R. S . A maioria 
das suas comunidadeg se lo-

I. O contexto sacio-político da imi
gração alemã: 

Quando, após a independência, o 
governo imperial abriu os portos 
para a imigração de elementos 
alemães, entre os quais evangéli
cos, esta decisão foi motivada por 
considerações geopolíticas e estra
tégicas. Procurava-se promover a 
ocupação do interior e dar à jovem 
nação uma classe média rural e 
artesanal, pois "o Brasil precisa de 
braços, dedicados e laboriosos", co
mo argumentava o ministro Pedro 
de Araújo Lima. Motivos estraté
gicos prevaleciam na colonização 
do Rio Grande do Sul: esta pro
víncia, contestada entre o Brasil e 
os países do Prata, receberia, atra
vés da imigração, a população ne
cessária para garantir a sua pogse 
e defesa. A imigração alemã esteve, 

caliza nos três estados su
linos, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. 
Um grupo expressivo encon
tra-se no Espírito Santo e 
há comunidades espalhadas 
por todo o resto do Brasil , 
inc;usive nas zonas pionei
ras do Mato Grosso, Ama
zonas e Rondônia. 

a~sim, desde o in1cio ligada à poll
tica interna do Brasil. 
Também nos países de origem (os 
principados alemãos e posterior
mente o Império Alemão) a salda 
dos emigranteS' estava condiciona
da por fatores pouticos e sociais. 
A industrialização destes pa1ses era 
acompanhada de uma pauperiza
ção da população rural que, aliada 
ao crescimento populacional acele
rado, criou um excedente, do qual 
vieram os primeiros imigrantes. 
Estes, devido à situação em que 
viviam, não sentiam multa afeição 
para com a sua pátria, poli can
tavam: 

"Adeus, 6 pátria ingrata, 
partimog para outras plagas, 
migramos para o Brasil ; 
só as dividas deixamos aqui." (1) 

Havia, sem dúvida, fortes momen
tos de expulsão no melo rural da 

-3-



Alemanha que favoreciam as cor
rentes migratórias durante todo o 
século XIX. 
A conjuntura política da Alema
nha expulsou outros elementos. 
Após a fracassada revolução de 
1848 muitos dos liberais mais ra
dicais emigraram decepcionados. 
Muitos deles foram atraídos para 
o Brasil. "Ubi libertas, ibi patria" 
era o seu lema. 
A queda do Império Alemão e a 
decadência económica que sucedeu 
à 1.a guerra mundial motivou mui
tos integrantes da burguesia ale
mã, de ideologia mais reacionária, 
a deixar a sua pátria. Vieram tam
bém, a partir de 1877, contingentes 
de grupos étnicos alemãos da Rús
sia e de outros países da Europa 
Oriental. Parece que todos eles sal
raro dos seus países de origem por 
motivos politicas (a "eslavização" 
na Rússia czarista, o comunismo 
depois). (2) 
Temos, assim, uma imigração que 
se estende por 150 · anos, provinda 
de diversas regiões da Alemanha 
e outros países, motivada por pro
b~emas socio-econômicos ou políti
cos os mais diversos; por conse
guinte, os imigrantes apresentam 
matizes muito diferentes de cultu
ra e ideologia polltica. Parece, po
rém, que quase todos têm um traço 
comum: Havia fortes fatores de ex
pulsão que os levavam a deixar a 
sua pátria, geralmente de ordem 
socio-econômica ou política. Mui
tos trazem uma experiência poli
tica negativa. A imigração e era en
tendida, portanto, como um desli
gamento da terra natal, para 
fixar-se, definitivamente, no pais 
de imigração. Os imigrantes espe
ravam encontrar aqui as condições 
- paz, terra, liberdade - que lhes 
faltaram na Europa. Estavam dis
postos a identificar-se com a terra 
que os acolheu. Manifestaram isso 
desde cedo participando da defesa 
do seu solo nos diversos conflitos 
que eclodiram em torno da posse 
do RS. Consta também que os pri
meiros imigrantes gentiram forte 
afeição pela monarquia, não tanto 
por questões de ideologia politica, 
mas por costume e porque dela re-

cebiam atenção e proteção espe
cial. Consideraram-se, desde o ini
cio súditos do imperador, sem iden
tificar-se, ao mesmo tempo, como 
compatriotas do resto da população 
e sem participar da vida politica. 
Enquanto se tratava de campone
ses, faltava-lhes toda experiência 
neste campo. 
O enxerto dos imigrantes alemãos 
no sul do Brasil levou a um estado 
que E. Willems descreveu como 
marginalidade cultural. Define-a 
(seguindo Stonequist, The margi
nal man) como uma situação de 
conflito resultante da mudanca de 
ambiente social e cultural, por-par
te de um individuo ou grupo, sem 
realizar um ajustamento satisfató
rio; o individuo ou grupo, nestas 
condições, encontra-se à margem 
tanto do contexto sacio-cultural de 
origem, como do em que vive agora. 
Não está integrado em nenhum dos 
dois. Sofre o alheiamento da cul
tura originária, sem assumir ainda 
a cultura adotiva. Manifesta-se 
esta marginalidade numa crise de 
identidade e de desequilíbrio cul
tural em nível individual e grupal, 
produzindo uma autoconsciência e 
consciência racial excessiva. (3) 
O desenvolvimento das relações do 
colono alemão com a sociedade 
brasileira, sob muitos aspectos, po
de ser interpretado a partir desta 
marginalização. Dentro de uma so
ciedade fundamentalmente lati
fundiária e escravocrata ele, como 
pequeno agricultor, representava 
um elemento novo, um corpo es
tranho. Apesar de chamado pelo 
governo imperial, não faltaram 
desconfianças, hostillzações e pre
conceitos por parte da sociedade 
estabelecida, reforçadas ainda 
quando se tratava de acatólicos. Os 
colonos reagiram cerrando as fi
leiras, constituindo-se em núcleos 
fechados com vida social e cultural 
própria, desenvolvendo forte cons
ciência grupal ao lado de estereó
tipos e preconceitos a respeito da 
população luso-brasileira. Os imi
grantes evap.gélicos, que à etnia 
diferente somavam ainda o estig
ma de hereges, eram atingidos com 
mais intensidade por esta margi-
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nalização - também como brasi
leiros pelo ius soU era-lhes nega
do, no Império, a eligibilidade· -
e não é por acaso que sua integra
ção na vida nacional foi mais de
morada do que a dos católicos. 
Pode-se dizer que os imigrantes, 
em geral, estavam dispostos a fazer 
do Brasil a sua pátria e tornar-se 
cidadãos leais. A cultura e etnia, 
porém, separavam-nos do resto da 
sociedade brasileira, e esta lhes 
dificultava a participação politica, 
que, na maioria das vezes, também 
não procuravam. A postura politi
ca no século pessado tem sido a 
de lealdade à monarquia, mas de 
indiferença mesclada com despre
zo frente à vida politica. (4) Pou
cos alemães empenharam-se pela 
República. Quando ela veio, não foi 
recebida com entusiasmo, mas os 
imigrantes e seus filhos aceitaram 
com gratidão as liberdades civis e 
religiosas que ela lhes concedeu. 

II. A atuação da Igreja Evangélica 

A parte evangélica dos imigran
tes, como já foi dito, foi a mais 
atingida pela marginalização. Ape
sar da benevolência com que eram 
recebidos pelo govero imperial -
que, nos primeiros decênios, até 
lhes pagou alguns pastores - eram 
cidadãos de segunda classe. Aban
donados pela sua igreja de origem, 
a sua vida eclesiástica era precária. 
A partir de 1864 as igrejas na Ale
manha, através de sociedades mis
sionárias, se interessam pelos imi
grantes (é o tempo em que os es
tados da Alemanha são unificados 
rob a liderança da Prússia) . Entre 
1864 e 1886 são mandados 59 pas
tores da Alemanha ao Brasil para 
cuidar das comunidades evangéli
cas. Estabelecem-se relações dura
douras entre estas comunidades e 
as autoridades eclesiásticas alemãs. 
Inicia-se um perlodo de organiza
cão comunitária e eclesial. Em 1886 
é organizado o Sinodo Evangélico 
Riograndense; segue o Sinodo 
Evangélico Luterano de Paraná e 
Santa Catarina em 1905, a União 
de Comunidades Evangélicas de 
Santa Catarina em 1911 e o Sinodo 

do Brasil Central em 1912. Estes 
sinodos fundem-se, num processo 
concluído em 1968, para formar 
a IECLB. (5) 
Os pastores vindos da Alemanha 
viram como principal tarefa rea
vivar a vida religiosa e fundar co
munidades. Organizaram o ensino 
escolar - em alemão - e se em
penharam em levantar o nivel cul
tural dos colonos. Estavam orieR
tados para a, Alemanha, de onde 
vieram e para onde, via de regra, 
voltavam. 
Esta Alemanha estava se transfor
mando numa potência mundial 
com interesses internacionais. Sur
ge o nacionalismo alemão e é evi
dente que também os pastores fo
ram atingidos por ele. 
Processa-se agora a lenta identi
ficação de evangélico e alemão. 
Constata M. Dreher (6) que depois 
de 1871 se desenvolve, nas comuni
dades, a consciência do seu cará
ter alemão. Seria exagerado atri
buir isto exclusivamente à ação dos 
pastores, pois houve, independen
te deles, um fluxo constante de 
informações e pessoas vindos da 
Alemanha e desenvolveu-se toda 
uma imprensa alemãrno Brasil. Mas 
é inegável que a presença da igre
ja, com sua forte dependência das 
matrizes alemães, contribuiu signi
ficativamente para a Instituição do 
binômlo e·vangélico-alemão. Desen
volve-se o conceito da "união es
sencial entre fé evangélica e ori
gem germânica" e Rotermund, 
presidente do Sinodo Riogranden
se, formula: "Quem deixa de· sentir 
e pensar como evangélico, deixa de 
ser alemão; e vice-versa: quem 
nega a lfngua e o caráter alemão, 
se perderá para a nossa igreja. 
Germanismo (Deutschtum) e Evan
gelho estão unidos para a vida e 
para a morte." (7) Deve-se obser
var, porém, que esse· germani&mo 
se apresentava como um valor abs
trato, idealista, não idêntico com 
nacionalismo alemão. 
Essa ideologia baseada no binômio 
evangélico-alemão satisfaz, a meu 
ver, uma profunda necessidade do 
grupo imigrante marginalizado: 
Ante a pressão do ambiente luso 
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e católico o grupo marginal valo· 
riza as características distintivas, 
justamente o evangélico e o ale
mão, para autoafirmar-se e iden
tificar-se, aumentando a margina
lidade. Para a maioria dos evan
gélicos, porém, isso não significa
va uma identificação patriótica 
com o Império Alemão; insistiam 
em querer se·r brasileiros de orig ~m 
alemã, teuto-brasileiros. Não obs
tante, esta ideologia contribuiu 
para impedir os evangélicos de in
tegrar-se na vida politica nacional, 
e com razão observa Jean Rache: 
"Durante todo o século XIX e qua
se toda primeira metade do XX, 
o papel politico dos teoto-rio-gran
denses foi quase nulo. (8) 
A Igreja Evangélica sempre pro
curou manter uma atitude neutra, 
apolitlca, mas nunca .póde realizar 
o seu trabalho afastado da reali
dade politica brasileira. vemos 
desde cedo seus lideres empenha
dos na luta pela liberdade religiosa 
e igualdade de diréitos dos acató
Ucos. Muitas vezes assumem 0 pa
pel de representantes do seu reba
nho perante o governo. Mas nunca 
formularam exigências politicas de 
alcance global, nem tentaram ar
regimentar os evangélicos como 
forca politica. 
A 1.a guerra mundial mostrou à 
Igre.i a Evangélica os males da de
pendência do exterior e a inconve
niência de uma ideologia germa
nizante. Essa experiência despertou 
a consciência de que a Igreja de
veria tornar-se autónoma e autóc
tone brasileira, mas não bastou 
para separar o binómio evangélico
-alemão, sim, para certos grupos, 
perece até ter reforçado a insistê
cia nos caracteres distintivos. Com 
o ressurgimento da Alemanha são 
reatados os laços de dependência, 
e os pastores, ainda quase que ex
clusivamente alemães, lançam mão 
à obra para reconstruir a "Igreja 
Evangélica Alemã no Brasil". A 
marginalidade não é superada, e 
pode-se suspeitar que, a partir, de 
agora, a Igreja se transforma num 
impecilho para a sua superação. 
Cabem aqui algumas considerações 
quanto à Igreja Evangélica e o na-
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zismo. É conhecida a intensa ati
vidade nacional-socialista alemã 
desenvolvida entre üS alemães e 
seus descendentes, que se concreti
zou inclusiva na organização par
tidária. Com a propaganda racista 
do Terceiro Reich a ideologia étnica 
obteve um quadro de referência 
concreto e uma conotação polltica 
que antes não tivera em tal exten
são. Qual foi a posição da Igreja. 
Evangélica nessa questão? O Uder 
da Igreja neste período, H. Dohms, 
presidente do Sínodo Riograndense, 
define esta da seguinte maneira: 
continua acentuando a intima re
lação entre fé evangélica e etnia 
alemã (Volkstum), mas nega a 
prioridade da última no trabalho 
da Igreja. Ele vê a ordem étnica 
(Volksordnung) como ordem de 
Deus que fornece o contexto cul
tural dentro do qual a Igreja ·deve 
atuar, mas não fazer dela o obie
tivo de sua missão. Insiste na se
paração entre ação espiritual da 
igreja e a ação politica. Missão da 
igreja é pregar a palavra de Deus; 
o trabalho étnico-cultural é tarefa 
do Estado. Mas onde o Estado não 
se desincumbe satisfatoriamente 
dela, ai a Igreja tem que entrar 
na brecha para manter e promover 
a património étnico-cultural que 
lhe é próprio. Ao mesmo tempo ele 
vê claramente que a Igreja Evan
gélica tem que ser igreja nü Brasll 
(mas alemã) e afirma: "Quanto 
mais brasileiros em questões poli
ticas, tanto mais alemães em ques
tões étnicas." (9) Essa posição, na 
conjuntura antes da guerra, ne
cessariamente resultava em envol
vimento politico. Dohms viu o 
perigo que as idéias nazistas re
presentavam para a Igreja no 
Brasil, e habilmente procurou man
tê-la fora das pressões ideológicas 
e políticas oriundas da Alemanha, 
o que, em vista da dependência e 
da estreita colaboração com insti
tuições alemãs, não sempre foi fá
cil nem possível. Chegüu a exigir 
c conseguiu que a Igreja da Ale
manha chamasse de volta três pas
tores que abertamente faziam pro
paganda nazista. Conseguiu con
trolar e finalmente desfazer uma 



organização nacional-socialista de 
pastores que nos seus te;mpos áu
reos dizia abranger 2/3 do pasto
lado. A partir de 1936 predomina, 
entre os Uderes dos sínodos, a opi
nião de que as tensões e os confli
tos intereclesiáticos e entre Igreja 
e Estado na Alemanha deveriam 
&er mantidos afastados da Igreja 
no Brasil. 
Não estranha que entre o pasto
rado alemão, que participava da 
situação psicológica do povo ale
mão, o "despertar da Alemanha" 
suscitou sentimentos de entusias
mo. Quanto aos membros da Igre
ja, de maneira muito generalizada, 
pode-se observar as seguintes ati
tudes: há o franco apoio ao na
zismo por parte dos recém imigra
dos. Com estes simpatizam certos 
elementos teuto-brasileiros da clas
se média nas cidades, igualmente 
s.traidos pelo integralismo. A gran
de massa dos colonos, porém, per
maneceu passiva. Registraram com 
surpresa e gratidão o interesse que 
a sua antiga terra natal manifes
tava para eles, os alemães étnicos 
(Volksdeutsche), sem envolver-se 
ideológica e politicamente. (10) 
Pode-se afirmar que a Igreja Evan
gélica no Brasil, como tal, nunca 
assumiu a ideologia nazista. A sua 
própria ideologia, porém, baseada 
na íntima conexão entre fé evan
gélica e germanismo, apresentava 
muitas afinidades com a primeira, 
assim que, com o eclodir da guerra, 
a Igreja pudesse ser identificada, 
pelas autoridades brasileiras, como 
um dos centros da infiltração na
zista no pais. Igreja e membros 
foram apontados como inimigos do 
Brasil, 5.a. coluna. Mais uma vez o 
binômio evangélico-alemão mos
trou-se perigoso e nocivo para a 
integração na vida política no pais. 
A experiência amarga desse perio·
do, com suas discriminações para 
pastores e crentes e os impedimen
tos para o trabalho eclesial, marca 
o inicio do divórcio dos dois ele
mentos do binômio em questão. 
Mas teve por conseqüência, tam
bém, entre membros e pastores, um 
grande receio · contra o envolvi
mento politico da Igreja. 
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O período após-guerra é um perlo
do de reconstrução interna da Igre
ja. Agora é aceita a assimilação 
lenta e graduada ao contexto bra
sileiro, que seprocessa desde então. 
A influência das Igrejas da Alema
nha restringe-se ao nível teológico 
e assistencial. Os esforços se con
centram no aperfeiçoamento das 
estruturas eclesiásticas e na união 
dos diversos sínodos. Essa concen
tração nos problemas internos im
J.-.•ede a preocupação com a temática 
elas relações entre a Igreja e o Es
tado brasileiro. Entre os membros, 
porém, paralelamente à sua assimi
lação, processa-se a integração po
litica nos moldes das instituições 
próprias desta época. Acontece, 
também, engajamento politico es
porádico por parte de alguns pas
tores. 
A formação de um pastorado na
cional fez surgir a preocupação 
eom as situações pollticas e sociais. 
Em inicio dos anos de sessenta ve
rifica-se certa movimentação poli
tica entre os estudantes de Teolo
gia, e é exigida uma participação 
critica na definição dos destinos do 
pais. Em 1969 um concílio regional 
manifesta o desejo de receber, da. 
Igreja, informação e orientação 
também para o procedimento poli
tico. Mas o toque inicial que levou 
toda a Igreja a pensar sobre o seu 
relacionamento com o Estado Bra
sileiro surgiu do conflito em torno 
da Assembléia Geral da Federação 
Luterana Mundial em 1970, convo
cada para Porto Alegre e em último 
instante transferida para Evian, 
por motivos politicas. A mudança 
foi considerada uma ofensa e uma 
improcedente mistura de polltica e 
Igreja por pastores e membros da 
IECLB. Mas a afronta conscienti
zou-os também, pela primeira vez, 
que eles, como Igreja e cristãos, 
eram identificados com o seu pais, 
que, aos olhos das igrejas irmãs, 
eram considerados corresponsáveis 
pela situação política e social em 
que viviam. Eram considerados 
brasileiros e reagiram como tais, 
assumindo atitudes nacionalistas e 
resguardando-se contra a intromis- . 
são estrangeira. Mas a liderança 



procurou também verificar a ver
dade das acusações levantadas con_ 
tra o seu país. Parece que nesta 
ocasião os dirigentes tomaram co
nhecimento, pela primeira vez, da 
violação dos Direitos Humanos no 
Brasil. O relato da discussão in
terna surgida levaria longe demais; 
o impacto desse acontecimento, po
rém, levou a IECLB a pensar sobre 
o seu relacionamento c.om o Estado 
e a defini-lo, num primeiro passo, 
oficialmente na "Manifestação de 
Curitiba", votado no Concílio Geral 
de 1970. 
Re_sumindo este breve esboço his
tórico pode-se afirmar que a IgreJa 
Evangeüca c.omo tal, ate os tempos 
mais recentes, nunca chegou a par
ticipar ativamente da construçao 
da comunidade politica do Brasil. 
Ideologias e exigencias políticas dos 
evangelicos, se as houve, não foram 
articuladas através da Igreja, a nao 
t:er a da liberdade religiosa. En
gajamento politic.o de evangélicos 
aconteceu independentemente da 
Igreja. Esta seguiu, quanto à vida 
politica do país, uma linha neutra, 
quase de indiferença e alienação . 
Deve-se isto, deixando de lado os 
futuros diagnósticos, à preponde
rante preocupação com a sua es
trutura interna e à característica 
dos seus membros e pastores. 
Os primeiros, predominantemente 
camponeses alemães acostumados 
à coibição de toda participação po
lítica nos seus países de origem, 
eram em geral bons súditos, mas 
não faziam questão de participar 
na vida política. Os seus descen
dentes, devido à marginalização, 
não mudaram de atitude. Os pas
tores, mais qualificados para uma 
atuação pública, estavam orienta
dos para o exterior, pelo menos 
ideologicamente. O mesmo vale 
para a maior parte da elite inte
lectual teuto-brasileira. Não obs
tante a sua linha neutra, a Igreja 
reflete, constantemente, situações 
politicas do seu pais de origem e é 
envolvida politicamente durante as 
duas guerras mundiais e, por últi
mo, em 1970, na ocasião da Assem
bléia Geral da FLM. 

III . A IECLB à procura de um 
posicionamento político 

O primeiro pronunciamento oficial 
sobre Igreja e politica, a ''Manifes
tação de Curitiba", define as bases 
do relacionamento entre Igreja e 
Estado, ressalt ando as seguintes 
posições: 
1 . A mensagem da Igreja visa a 
salvação do homem como um todo 
e terá, naturalmente, conseqüên
cias e implicações em todas as 
esferas de sua vivência, também a 
politica. A proclamação da sua 
mensagem inclui, portanto, um tes
temunho público. 
2 . A Igreja não pode condicionar 
seu testemunho público aos inte
resses de ideologias politicas e de 
governos. 
3. Em principio, Estado e Igreja 
são grandezas separadas, mas não 
será possível separar totalmente os 
campos de responsabilidade das 
duas entidades. Na esfera onde os 
respectivos campos se fundem, a 
Igreja desempenhará uma função 
critica (de vigia) . Como parceira 
corresponsável ela colabora com os 
órgãos governamentais em muitas 
tarefas (educação, assistência so
cial) . 
4 . Na pregação pública a Igreja 
não procurará contestar o poder do 
Estado e agirá sem intuitos dema
gógicos e não favorescerá correntes 
politicas determinadas. 
5. É afirmado ainda que "nem si
tuações excepcionais podem justi
ficar práticas que violam os Direi
tos Humanos." 
Este documento reflete duas ten
dências presentes entre pastores e 
membros. De um lado a atuação 
de um grupo de pressão critico, que 
procura um papel mais ativo da 
Igreja na luta pela justiça social 
e na defesa dos Direitos Humanos. 
Defende que a missão da Igreja en
volve-a também em assuntos poll
tlcos e pode exigir dela certa par
cialidade para com os pobres e oPri
midos. Do outro lado a maioria 
tradicional que insiste na separação 
de Igreja e Estado, acentuando a 
abstinência politica da primeira. 
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Para o primeiro grupo a responsa
bilidade social da Igreja se realiza 
numa função critica perante a so
ciedade, para o segundo ela se re
sume num empenho assistencial. 
Uma pesquisa realizada entre os 
pastores da IECLB confirma !I exis
tência desses grupos. (11) 
O documento de Curitiba, repre
senta uma plataforma a partir da 
qual a IECLB poderia deslanchar 
para posicionamentos mais concre
tos. Apesar disso, manifêstações 
posteriores ficaram bastànte tími
das. Foi criada uma Comissão de 
Responsabilidade Pública (12), cuja 
tarefa seria assessorar o Conselho 
Diretor da Igreja em assuntos de 
ordem politica e social. A comissão 
realizou simpósios, procurando am
pla participação de leigos. Nos 
simpósios e encontros não tarda
ram a entrar em conflito posições 
incompatíveis: a posição critica de 
certos pastores, professores e estu
dantes de Teologia, acompanhados 
por alguns intelectuais leigos, e a 
posição conservadora dos demais 
leigos presentes ; entre essas duas 
a liderança da Igreja assumia uma 
atitude indefinida. Devido à estru
tura da IECLB, que possui forte 
representação leiga em todos os ní
veis de decisão, toda manifestação 
pública tem que passar pelo crivo 
das opiniões dos membros. Cabe 
aqui, portanto, uma breve ex
posição sobre a ideologia social 
dos membros de uma comunidad8 
evangélica. Uma enquente reali
zada numa comunidade, na qual 
predomina a classe média, revelou 
os seguintes componentes ideológi
cos fundamentais: 
1. O evangélico interpreta a reali
dade social sob o prisma da ética 
do esforço e da capacidade indivi
duais. A afirmação "Com uma boa 
educação e esforço todos vencem na 
Vida" recebe aceitação quase total 
lsó 5% não concordam). Pergun
tados pelas causas do crescimento 
dos setores marginalizados da po
pulação, os entrevistados apontam 
em primeiro lugar a falta de capa
cidade e esforço. Como principal 
fator da mortalidade infantil vêem 
a falta de cuidados higiénicos e de 

alimentação adequada por parte 
das mães. A distribuição de bens e 
rendas no Brasil é vista como uma 
função direta da capacidade e do 
esforço individual. São freqüentes 
afirmações como: 
"Quem é pobre o é por falta de in
teresse e esforço". 
"Quem não progride no Brasil, é 
porque não trabalha." 
"Só burro não ganha mais que sa
lário mínimo." 
"Os pobres não gostam de um tra
balho organizado e regular." 
O pobre o é por sua própria culpa. 
Riqueza, desde que adquirida com 
honestidade, isto é, dentro das leis 
vigentes, sem roubo ou fraude, pode 
ser desfrutada com consciência 
tranquila, pois "ter mais é um prê
mio pelo esforço individual". O re
lacionamento com as riquezas se 
resolve a nível individual: o ho
mem é mordomo das suas posses. 
O sistema económico vigente é 
aceito como certo e justo. 
2. Essa ideologia baseada quase que 
exclusivamente em conceitos indi
vidualistas coaduna-se intimamen
te com uma teoria do Estado que 
vê neste principalmente· uma insti
tuição de manutenção da ordem 
pública para proteger o individuo 
e possibilitar o seu desenvolvimen
to. Desde que um governo consiga 
estabelecer e manter esta ordem. o 
evangélico o olhará com simpatia. 
É, portanto, provável que a maioria 
concorde com a colocação de um 
entrevistado que disse: "1!: o melhor 
governo. Deu a paz. Acabou com 
a bagunca", referindo-se ao nosso 
regime. Parece-me haver, entre .;s 
evangélicos, uma forte disposição 
de aceitar qualquer regime que res
peite a liberdade religiosa e man
tenha a ordem pública, dentro do 
conceito de que "toda potestade su
perior no mundo e todo governo 
constituido, as leis e a boa ordem 
púbfica, foram criados e instituídos 
por Deus . .. (12) O evangélico não 
vê o poder estatal exercido por de
legação dos cidadãos, mas como 
um poder anterior e superior a ele 
que prescinde da legitimação dos 
!iúditos. Isso não estranha numa 
Igreja procedente da reforma de 
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Lutero, que no seu Catecismo Maior 
trata do poder civil no contexto do 
quarto mandamento, equiparan
do-o, em .origem e função, à auto
ridade dos pais. A autoridade se
cular "está compreendida dentro do 
estado de paternidade . . . é esta a 
sua mais apreciada distinção e dig
nidade, e, por isso somos obrigados 
a honrá-lo e estimá-la altamen
te . . . (14) Um pai, porém, não se 
elege democraticamente. Não in
sinuo com isso que todos os evan
gélicos luteranos estejam de$n
teressados na democracia, mas 
somente que a sua tradição reli
giosa não lhes dá impulsos demo
cráticos. 
3 . O membro evangélico insiste na 
separação de Igreja e Estado. Esta 
separação é entendida como uma 
limitação da atividade sacio-poli
tica da Igreja. A critica ao governo 
na prédica é rejeitada por 80 % dos 
entrevistados: "Acho que a religião 
é uma coisa, os problemas sacio
económicos são outras. Uma coisa 
não tem nada a ver com a outra." 
"O pastor deve, pregar o bem e não 
criticar o governo." 
"Quanto menos a Igreja se meter 
em politica, tanto mais ela tem 
condições d·e dar uma mensagem 
de fé ." 
É claro ·que manifestações crlticas 
à e lideres da Igreja dirigidas ao 
governo são vistas com muito ceti
cismo. A metade dos entrevistados 
( 48,3%) rejeita veementemente 
manifestações deste tipo. "O me
lhor seria o pastor ficar no seu lu
gar." Um segundo grupo (16,6%) 
admite interferências pessoais jun
to às autoridades, quando "a injus
tiça for demais", sem critica aberta. 
Os que admitem critica (16,6 %) 
insistem que esta seja construtiva, 
livre de manifestações politicas e 
não fira a fé cristã. Uma minoria 
(13,3%) aceita o engajamento po
litico, vendo-o limitado pela fé 
cristã, o que implica em desistência 
da revolução sangrenta ou violên
cia. Muitas das respostas externa
lizam o que, antes de qualquer 
engajament-O politico, o membro 
espera da Igreja: "Divulgar a paz, 
o amor, a fraternidade, o confor-

mismo com Cristo e a assistência 
mútua." Não deseja ver a sua Igre
ja nas manchetes erú ligação com 
conflitos politicas. Parece-me pos
s1vel afirmar que como objetivo 
principal do ministério público da 
Igreja não é colocada a justiça, 
mas a harmonia social. Como meios 
para atingir este objetivo são apon
tados ·a pregação apaziguadora e 
confortante e a assistência social. 
4. Naturalmente a fé evangélica 
não proibe a atividade polltica. Os 
seus adéptos só insistem que ela se 
realize fora das estruturas eclesi
ásticas e que os exponentes dessa 
estrutura se mantenham politica
mente neutr.os. A função polltica 
da Igreja se resume na seguinte 
colocação, aceita plenamente por 
3/4 dos entrevistados (14): "A co
munidade cristã mesma não. assu
me posição politica, mas procura 
promover os altos valores cristãos 
e humanitários entre os membros, 
esperando que estes os realizem na 
vida pública." Também aqui a res
ponsabilidad~ é transferida para o 
individuo. Há, por conseguinte, 
numerosos evangélicos ativos n a 
área política como vereadores, pre
feitos, deputados, dentro dos dois 
partidos existentes. 
Não é necessário ressaltar que as 
tendências aqui expostas são as da 
maioria, mas que comportam exce
ções e variações segundo variáveL~ 
diversas. Os dados foram colhidos 
r,uma única comunidade urbana. 
A meu ver pode-se presumir que a 
ideologia reinante nas restantes 
comunidades urbanas da IECLB, de 
composição social semelhante, se 
baseia nos mesmos traços funda
mentais. Parece que nessas comu
nidades há uma evidente predomi
nância da classe média, se não em 
número, então em influência. Na 
comunidade analisada, 85% dos 
membros puderam ser enquadrados, 
segundo a sua profissão, na ampla 
gama de categorias sociais que 
compõe a classe média urbana . 
Pastores interrogados informaram 
que para os presbitérios - órgãos 
de direção da comunidade - geral
mente são eleitas "pessoas de des
taque", isto é, de maiores poss·zs 
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e/ou melhor formação, e nos esca
lões superiores da estrutura ecle
slástica, a nivel dos conselhos dis
tritais, regionais e Conselho Dire
tor, só se encontram leigos da classe 
média e média alta. Com razão li
deres da IECLB tem expressado a 
sua preocupação com a "elitização 
da Igreja", pois as perdas relativas 
de membros (a IECLB, nos últimos 
20 anos, não aumentou signifi
cativamente em número) parecem 
acontecer principalmente entre os 
evangélicos que não consegut:m fin
car pé nüm escalãó' médio da pirâ
mide social. (15) 
Não disponho de dados sobre o po
sicionamento politico dos evangéii
cos das antigas e novas colônias. 
Mas também entre estes predomi
na, conforme as informações que 
pude colher, o individualismo ético 
e a tendência de excluir a Igrej a 
de toda atuação sacio-politica. Per
guntados sobre o que vêem de po
sitivo na atual situação politica, 
colonos do Oeste do Paraná colo
caram em primeiro lugar "Paz, or
dem e progresso". Prevalece, tam
bém entre eles, uma visão positiva 
do atual regime. 
Temos então na IECLB, no que ~e 
refere à definição da responsabili
dade socio-politica, a seguinte 
constelação: Há um grupo critico, 
composto de pastores (21% do pas
torado, na pesquisa realizada, mos
traram conceitos coerentes de cri
tica social (16), professores e 
estudantes de Teologia, acompa
nhados por um pequeno número de 
leigos, na maioria intelectuais. Este 
batalha por um papel mais ativo 
da Igreja no campo politico e so
cial. A maioria dos pastores, po
rém, não ve nesta área uma taref3 
prioritária da Igreja, mas dá valor 
à assistência social. E há a po
sição conservadora e acomodada da 
grande massa dos leigos. Os grupos 
não são organizados, mas chegam 
a formar blocos por ocasião de con
c1Uos. É evidente que nesta cons
telação o Conselho Diretor não po
de assumir uma posição definida . 
O trabalho da Comissão de Res
ponsabllldade Pública esteve con
dicionado, desde o inicio, pelo an-

tagonismo existente entre as duas 
facções. Obteve-se um certo con
senso sobre o objetivo, que seria u 
"despertamento politico das comu
nidades". Mas houve divergências a 
respeito do significado concreto 
deste depertamento e os métodos 
a serem usados. Enquanto uns vi
savam conscientização política, os 
outros pensavam mais em arregi
mentar o pontencial eleitoral e de
senvolver o patriotismo. De inicio 
a comissão tentou realizar o seu 
objetivo através de simpósios (te
mas "o sesquicentenário da Inde
pendência" e "A pena de morte"), 
sem grandes resultados. Um rela
tório sobre a situação dos Direitos 
Humanos no Brasil já considerado 
tendencioso pelo Conselho Diretor 
e não pôde ser publicado. A insta
lação de um serviço de recortes pa
ra colencionar informações sobre a 
realidade politica e de um serviço 
de informações (SEI), com verbas 
da Federação Luterana Mundial, 
não conseguiu a aceitação esperada 
c a iniciativa morreu com o es
gotamento das verbas do exterior. 
Em parte os obstáculos do traba
lho surgiram de fatores materiais, 
pois a comissão nunca contou com 
verba própria e pessoal disponivel. 
Mas a inoperância deveu-se, na 
mesma medida, às divergências 
ideológicas. Lentamente a comissão 
se esvaziou; mostrou-se, porém, 
maior persevernaça entre os ele
mentos criticas, que sobraram no 
fim. Assim, a comissão perdeu de 
peso, mas num último esforço con
seguiu redimir o documento. "Nos
sa Responsabllldade Social", publi
cada em início de 1976. 05) 
Este documento parte do conceito 
teológico da "boa criação de Deus'', 
afirmando: "A boa criação compre
ende para todos trabalho e saúde, 
moradia e sustento, cultura e lazer, 
convivência e liberdade." Aponta 
então as situações de pecado e in
justiça, fundamentadas com dadot> 
estatísticos da realidade braslleira, 
para constatar: " .. . onde a cons
ciência acusa, o Evangelho levanta 
a voz profética para chamar ao ar
rependimento, à libertação e à mu
dança radical .. . ; não conseguimos 
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ver Deus no progresso, mas sim na
queles que· são por ele triturados, 
não no poder, mas naqueles que são 
por ele abatidos, não no dinheiro, 
mas naqueles que não tem como 
comprar o elementar para suas vi
das." A reflexão leva à responsabi
lidade individual: "Todo aquele 
que se diz discípulo de Jesus Cristo, 
individualmente. é responsável, 
pois um cristão que é indiferente 
à injustiça e se furta à responsabi
lidade em questões sociais e econó
micas, preocupando-se unicamente 
com o seu próprio bem-estar, não 
segue o seu Senhor." Mas procura 
então pross-eguir para uma atuação 
coletiva: 
"Sugerimos a criação de pequenos 
círculos com a finalidade de: -
identificar, numa reflexão conjun
ta, as situações de necessidade na 
sociedade .. . 
- Procurar agir no sentido de 
transformar tais situações ... 
- Colaborar e solidarizar-se com 
outros grupos de propósitos idên
ticos." 
O documento foi aceito pelo Con
selho Diretor e devia, após a publi
cação, motivar uma discussão in
terna sobre a responsabilidade so
cial da IECLB. Essa discussão, 
porém, só se deu em poucos casos 
e exclusivamente em círculos pas
torais. As poucas manifestações de 
leigos, das quais a Comissão tev'O! 
conhecimento, eram de muita re
serva; o documento mereceu até 
a qualificação de subversivo, ape
sar de não conter nenhuma acusa
ção explícita contra a ordem polí
tica vigente. Não surgiu um con
flito maior porque o documento, 
apesar da sua publicação no Jornal 
Evangélico (órgão oficial da . . ... 
IECLB), não obteve penetração en
tre os membros. Em São Leopoldo, 
o centro intelectual da Igreja, sede 
da Faculdade de Teologia e do Jor
nal Evangélico, só 15% dos mem
bros afirmam ter conhecimento do 
documento, dos quais 2/3 o conhe
cem quase que por oficio, como pro
fessores, empregados da Igreja, es
posas de pastores. A mesma enque
te evidenciou que só 13% concorda
ram com as colocações feitas. Isso 
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mostra que a dtscu.ssão em torno da 
responsabilidade social da IECLB 
permanece um assunto de um gru
po minoritário dos círculos eclesi
ásticos, não abrangendo a grande 
massa dos membros. 
Na discussão sobre a atução politi
ca na IECLB faz-se sentir forte 
influência católica. No momento 
em que os pastores e estudantes 
evangélicos procuravam maior au
toctonia, voltando as suas vistas 
para o ambiente nacional, neces
<;ariamente teriam que· encontrar
-se com as manifestações da Igreja 
maj o ri tá ria. 
O diálogo ecumênico com a Igreja 
Católica em 1957 e reforçado a par
tir do Concilio Vaticano, promoveu 
o encontro e fez com que os teó
logos da IECLB participassem da 
discussão em torno dos novos po
sicionamenatos surgidos no catoli
cismo. 
Já em 1970 o pastor presidente da 
IECLB se manifestou no sentido 
de que, diante da pouca expressão 
popular da IECLB perante o go
verno, seria necessário aliar-se à 
Igreja Católica em questões de or
dem politica e social. A influência 
deste lado, desde ~ntão, tem sido 
marcante. Os estudantes e jovem 
pastores contestadores inspiram-se 
na Teologia da Libertação e nos 
pensamentos de bispos e teólogos 
como Dom Hélder, Dom Fragoso, 
Leonardo Boff, Gutierrez e outros. 
Na elaboração do documento "Nos
sa Responsabilidade Social" parti
ciparam elementos católicos. E 
quando no ano passado um grupo 
de professores e estudantes da Fa
culdade de Teologia publicou um 
"Questionamento à IECLB", fortes 
impulsos foram dados pelos mes
mos elementos. 
Um pastor da Igreja colabora na 
Pastoral da Terra no Paraná. Em 
abril deste ano o Conselho mretor, 
seguindo um parecer da Comissão 
de Responsabilidade Pública, mani
festou seu apoio à "Comunicação 
Pastoral ao Povo de Deus" da Co
missão Representativa da CNBB e 
aprovou a sua distribuição a todos 
os pastores. Com uma "Moção so
bre violência" do X. Conc1lio Geral 



a IECLB aliou-se aos protestos 
contra a violação dos Direitos Hu
manos. Diante da grande dificul
dade que a nossa Igreja sente em 
elaborar a sua própria teologia po
lltica, a Igreja Católica deverá per
manecer, também no futuro, o seu 
ponto de referência. 

IV. Considerações finais 

Vimos que os imigrantes alemães, 
apesar de se fixarem definitiva
mente no solo brasileiro, ficaram, 
durante um século, marginalizados 
da vida cultural e social do pais. 
Não conseguiram, por conseguinte, 
uma participação politica adequa
da, predominando, entre eles, a 
passividade frente às coisas poli
ticas. A Igreja Evangélica, funda
da em seu meio, participou dessa 
marginalização e acentuou-a atra
vés da simbiose do evangélico com 
o alemão. Como Igreja orientada 
para e dependente do exterior ela 
se manteve afastada da vida poli
tica do país. Essa atitude ainda foi 
reforçada pela sua tradição lute
rana que pregava a separação de 
Igreja e politica. Assim, o seu tra
balho se restringiu à promoção es
piritual e cultural do seu grupo 
étnico. Continuou nessa linha 
quando, após a 2.a guerra mundial, 
os seus membros passaram a inte
grar-se mais ativamente na vida 
politica. Nesta integração a Igreja 
não os acompanhou. em parte por
que os membros não esperavam 
nem desejavam orientação de sua 
Igreja nesta jornada, mas também 
porque não reconhecia nisso a sua 
tarefa. 
Parece até que a marginalidade da 
Igreja se estendeu no tempo além 
da dos membros, e se hoje na 
IECLB se discute insistentemente 
a "crise de identidade" e a "pro
cura de uma nova identidade", 
isso reflete a tentativa de supera
ção da situação marginal. Essa dis
cussão surgiu com a nacionaliza
ção do pastorado. São sobretudo 
os pastores jovens e estudantes de 
Teologia que questionam a identi
dade da IECLB e reclamam uma 

maior ingerência dela nos assun
tos nacionais. A Igreja conta hoje, 
entre os seus obreiros, com uma 
expressiva ala contestadora, cuja 
critica se dirige tanto contra a 
Igreja quanto a situação social e 
politica. Na Faculdade de Teologia 
há tentativas de refletir, no afazer 
teológico, a situação brasileira e 
latinoamericana. Alguns estudan
tes participam ativamente do mo
vimento estudantil atual. 
Não se pode dizer, porém, que os 
membros acompanham esta pro
cura por um novo posicionamento 
frente à realidade brasileira. Acos
tumados a ver na Igreja uma en
tidade neutra e apolitica e a fé 
como um assunto particular, não 
estão acostumados a procurar ne
las subsídios para a elaboração de 
sua ideologia poutica. Assim, o po
sicionamento polltico dos membros 
é condicionado pela sua situação 
de classe e por influências recebi
das na educação e através da in
formação pelos meios de comuni
cação. Sem dúvida continuam tam
bém vivos alguns dos elementos 
ideológicos recebidos de fora. E 
presumível que também entre os 
leigos evangélicos haja certo nú
mero de críticos sociais e radicais. 
Mas estes geralmente não conse
guem, e muitas vezes nem pro
curam, projeção eclesiástica. A in
fluência leiga na Igreja provém 
predominantemente de elementos 
mais conservadores, favoráveis à 
ideologia poutica dominante. A 
atuação da cúpula da Igreja, pres
sionada dos dois lados, só pode ser 
cautelosa e hesitante. 
Assim se explica que as tentativas 
de definir sua posição polltica tem 
sido antes uma reação a impulsos 
externos do que internos. O exem
plo mais evidente tem sido a rea
ção à transferência da Assembléia 
Geral da Federação Luterana Mun
dial, que deu o toque inicial para 
a reflexão da Igreja em torno da 
sua função poUtica. As influências 
da Federação Luterana Mundial e 
do Conselho Mundial de Igrejas 
tem sido sensíveis. A dificuldade 
em definir um posicionamento 
próprio tem fomentado a disposi-
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ção de apoiar-se, no que tange a 
responsabilidade socio-polltica, na 
Igreja Católica. O seu exemplo, a 
meu ver, será decisivo. Mas ela 
também apresenta várias opções 
neste campo, e não é provável que 
a IECLB escolha a mais radical. 
Observa-se, porém, que a opção ra
dical exerce forte atracão sobre os 
elementos dentro da 'Igreja, e 0 
possível que isso levará a um plu
ralismo interno na definição da 
responsabilidade socio-poUtica. 
Há estudantes de Teologia e pas
tores jovens que já procuram rea
lizar uma clara solidariedade com 
os oprimidos. O pluralismo será re
forçado ainda pelo surgimento de 
um setor pietista, que promove um 
reavivamento espiritual e parece 
ligar-se, via de regra, a uma posi-
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Manifestação da Igreja 
Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil 

A Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, reunida em seu 
VII Conc1lio Geral em Curitiba nos 
dias 22 a 25 de outubro do corrente 
ano, obediente à missão que lhe é 
inerente como Igreja de Cristo, re
solve manifestar o seguinte: 

I. Teses sobre as relações entre a 
Igreja e o Estado 

1. - A mensagem da Igreja cristã 
visa a salvação do homem, salvação 
que transcende as possibilidades 
humanas, inclusive as politicas. É 
mensagem de Deus - não deste 
mundo. Mas ela é destinada a este 
mundo e quer testemunhar Jesus 
Cristo como Senhor e Salvador do 
mundo. Por isso a Igreja não pode 
viver uma existência sectária, guar
dando para si mesma a mensagem 
que lhe foi confiada. Ela tem o mi
nistério de testemunhar a palavra 
de Deus, ministério do qual ela não 
poderá se esquivar, a não ser pelo 
preço da desobediência para com 
seu Senhor. 

A mensagem da Igreja sempre é 
dirigida ao homem como um todo, 
não só à sua "alma". Por isso, ela 
terá consequências e implicações 
em toda a esfera de sua vivência 
- inclusive física, cultural, social. 
económica e politica. Não tenderá 
apenas regular as relaçõ0s entre 
cristãos, mas visará igualmente ao 
diálogo com outros cidadãos ou 
agrupamentos, sobre todas as ques
tões relacionadas com 0 bem-co
mum. 

2. -A mensagem "pública·• da 
Igreja cristã, no que se refere aºs 

problemas do mundo, não poderá 
ser divorciada do seu testemunho 
"interno", já que este implica na
quela. Assim, a Igreja não pode 
condicionar seu testemunho público 
aos interesses de ideologias politi
cas momentaneamente em evidên
cia, ou a grupos e facções que as
piram ou mantém o poder. Em seu 
testemunho público, não poderá ela 
usar métodos inconpativeis com o 
Evangelho. 

. 3. _- Em principio, Estado e Igre
Ja sao grandezas separadas, como 
o define também a Constituição do 
nosso País. Mas em virtude das 
conseqüências da pregação cristã 
que se manifestam na esfera se
cular, e pelo fato de os próprios 
cristãos serem discipulos de Cristo 
e simultâneamente cidadãos de seu 
pais, não será possivel separar to
talmente os campos de responsabi
lidade do Estado daqueles da Igreja, 
embora seja necessário distingui
los. Na esfera onde os respectivos 
campos se fundem, a Igreja, por 
sua vez necessitando da crítica do 
mundo, desempenhará uma função 
critica - não de fiscal, mas antes 
de vigia (Ezequiel 33,7) e de cons
ciência da Nação. Ela lembrará e 
alertará as autoridades de sua res
ponsabilidade em situações defini
das, sem espirito faccioso, e sempre 
com a intenção de encontrar uma 
solução justa e objetiva. ---

4. - A Igreja busca o diálogo 
franco e objetivo com o Estado em 
atmosfera de abertura, de liberda
de e de autêntica parceria - diá
logo que tem por finalidade encon-
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trar soluções para os problemas que 
afligem a sociedade. Como parceira 
corresponsável do governo secular, 
ela obedece ao preceito do senhor 
que diz: "Dái a César o que é de 
César, e a Deus o que é de Deus" 
(Marcos 12,17). Baseada nesta pre
missa fundamental, ela se sente 
chamada a cooperar com as auto·· 
ridades governamentais em uma 
vasta gama de tarefas, como, por 
exemplo, na educação das novas 
gerações, na alfabetização de adul
tos, no apoio a ações sociais do 
governo, no combate a doença, à 
pobreza, à marginalização do ho
mem, e em outras atividades qu~ 
não sejam de caráter puramente 
técnico. Esta cooperação implica 
no constante esforço destinado a 
eliminar as causas que eventual
mente provoquem os males em 
questão. 

5. - Em consequência da pre
gação pública da Igreja poderão 
surgir tensões com autoridades go
vernamentais, seja por equlvocos 
humanos, seja por razões de cará
ter fundamental. A Igreja, em tais 
casos, não procurará contestar o 
poder do Estado, como se ela fosse 
um partido político, mas procla
mará o poder de Cristo. Onde ela 
sentir-se compelida a contrariar 
medidas governamentais, antes de 
tomar qualquer atitude pública, 
procurará dialogar com as autori
dades respectivas. Em todos os ca
sos agirá sem intuitos demagógicos 
- deixando claro que ela se sabe 
chamada a advogar em prol de to
dos os homens que sofrem. 

II . Assuntos que preocupam a 
Igreja 

1. - O caráter do culto cristão 

A Igreja entende que o culto, sen
do o evento central da vida de um 
cristão, através do qual se nutre sua 
vida espiritual, deverá ter resguar
dado o seu caráter de serviço a 
Deus, de adoração, de comunhão 
cristã e 'de diálogo com Deus. Jesus 
Cristo é o único Senhor do culto 
cristão. 

O culto terá consequências poll
ticas, por despontar responsabili
dade política, mas não deverá ser 
usado como meio para favorecer 
correntes politicas determinadas. 
Pátria e governo serão objetos de 
intercessão da comunidade para 
que possam promover justiça e paz 
entre os homens, e os fiéis darão 
graças a seu Senhor por estas pre
ciosas dádivas. A pátria será hon
rada e amada; seus simbolos serão 
respeitados e usados com orgulho 
clvico, no sentido mais legitimo, 
mas o cristão não poderá falar da 
pátria em categoria divinizadora. 

O diálogo entre Igreja e Estado 
poderá resultar numa responsabili
zação conjunta pela programação 
dos dias festivos nacionais que ren
dem homenagem à pátria. 

2 . - Ensino cristão e educação 
moral e cívica 

Embora numa sociedade plura
lista e multiconfessional, como a 
brasileira, 0 Estado, compreensivel
mente, esteja interessado em evitar 
uma orientação sectária no campo 
educacional, julgamos ser indispen
sável que nas escolas seja mantido, 
inequivocadamente, o ensino cris
tão. Considerando ser a educação 
moral e cívica uma matéria neces
sária para a formação do cidadão, 
porém não a julgamos uma matéria 
que possa ou deva suplantar o en
sino cristão. O ensino moral e ci
vico, com bases ideológicas decla
radas, para muitos cristãos deixou 
imprecisos os limites entre a esfera 
da Igreja e a do Estado. Entende
mos que qualquer atitude moral e 
clvica autêntica tenha as suas rai
zes em uma confissão autêntica. 
Um ensino "teista mas confessio
nal", como o define o Decreto-Lei 
869/69, pode induzir muitas pessoas 
a compreendê-lo como gubstitutivo 
do ensino cristão, e as suas bases 
ideológicas como sendo alternativa 
para uma orientação confessional 
cristã. Tanto professores como 
educandos serão levados necessa
riamente a conflitos de consciência, 
caso estes conceitos se fixarem. 
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É do interesse da mCLB que esta 
questão seja objeto de um exame 
em conjunto de representantes das 
Igrejas e do Estado. 

3. - Direitos humunos 

Numerosos cristãos sentem-se 
perturbados pelo fluxo de noticias 
alarmantes sobre práticas de1)hu
manas que estariam ocorrendo em 
nosso pais, com relação principal
mente ao tratamento de presos po
llticos, donde surge uma atmosfera 
de intranquilidade, agravada com 
a carência de informações precisas 
e objetivas. Embora as notícias vei
culadas no exterior, frequentemen
te evidenciem caráter tendencioso, 
e embora órgão oficiais do Pais se
guidamente tenham afirmado a 
improcedência das mesmas, perma
nece um clima de intranquilidade, 

em virtude das informações não des
mentidas da imprensa do Pais, so
bre casos onde seja no tratamento 
de presos comuns, seja de terroris
tas pollticos, ou seja de suspeitos 
de atividades subversivas. 

Entendemos mesmo, como Igreja, 
que nem situações excepcionais po
dem justificar práticas que violam 
os direitos humanos. 

E como Igr.eja sentimos necessi
dade de dialogar com o nosso Go
verno também sobre este assunto 
- uma vez para apontar a extrema 
gravidade da questão, tendo em 
vista os princípios éticos em jogo, 
mas também para promulgar o nos
so inteiro apoio a quem se acha 
seriamente empenhado em coibir 
abusos cometidos e em oferecer ao 
mais humildes dos brasileiros - in
clusive ao politicamente discordan
te - a absoluta certeza de que será 
tratado segundo as normas da mes
ma lei com a qual possa ter entrado 
em conflito. 

NOSSA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

A Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil mCLB - preo
cupada em dP.spertar a responsabi
lidade e a ação ~ocial de Reus mem
bros, torna público o documento 

abaixo. Este documento é o primei
ro passo na elaboração de um Guia 
Diacônico. 

1. - Nossa Omissão 

A fé em Cristo leva necessaria
mente à ação em favor do próximo. 
Sempre que essa ação faltar, na 
verdade há falta de fé e desobedi
ência à vontade de Deus. Por isso, 
ao dirigirmos esta palavra às co
munidades da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil 
<mCLB), apontando para a res
ponsabilidade social que nos cabe 
como cristãos, devemos, antes de 
mais nada, confessar que muito te
mos pecado diante do Senhor, pela 
nossa omissão. Vezes sem conta 
aconteceu que Jesus, passando fo
me, não lhe demos de comer, es
tando Jesus com sede, não lhe de
mos de beber; sendo Jesus foras
teiro não o hospedamos; estando 
Jesus nu, não o vestimos; estando 
Jesus enfermo, não o visitamos; es
tando Jesus preso não fomos vê-lo 
(Mt 25. 35-36). 

Nós assim nos omitimos no âm
bito das nossas comunidades, onde 
fechamos os olhos diante do que se 
passa ao redor de nossos templos. 
Nós assim nos omitimos em âmbito 
nacional, fechando os olhos diante 
das injustiças sofridas por compa
triotas nossos. Nós assim nos omi
timos diante do sofrimento de 
povos e indivíduos em todo o mun
do. Assim agindo, tornamo-nos de
sobedientes e negamos aquele que 
confessamos como nosso Senhor. 
Cabe-nos, pois, como cristãos, como 
comunidade e como Igreja, reco
nhecer a nossa culpa, arrepender
nos e pedir perdão, expressando 
tudo isto numa ação eficaz em fa
vor de Jesus faminto, sedento, fo
rasteiro, nu, enfermo, e preso, ao 
nosso redor. 

2. - Compromisso de Fé 

Como cristãos confesamos Que a 
vida é uma dádiva de Deus. Tudo 
o que somos e tudo o que temos 
dele provêm: Nossas capacidades 
técnicas e intelectuais, a natureza 
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e o mundo. A responsabllidade pelo 
uso disto devemo-la ao próprio 
Deus doador (Gn 1.26-28). Ao nos
so lado se encontram os nossos se
melhantes, igualmente aquinhoados 
Us 11.1-10). Não temos direito a 
fazer uso deles. Ao contrário, de
vemos garantir-lhes tudo quanto 
lhes é de direito. Mais uma vez 
devemos prestar contas ao Criador, 
Senhor único de todos os homens. 

A boa criação compreende para 
todos trabalho e saúde, moradia e 
sustento, cultura e lazer, convivên
cia e liberdade. Sempre que um 
desses elementos faltar para um só 
ou mais seres humanos divisamos 
o mundo caldo, rebelde a Deus (Rm 
1.28-32), A consciência cristã acusa 
o pecado- tanto na esfera indivi
dual quanto na social (Rm 3. 9-18). 
o excesso e o abuso, bem como as 
distorções destes elementos, são o 
outro lado da moeda: sustento sem 
trabalho próprio, mas às custas do 
alheio (Ts 3 .10-13) ; cons1,1mismo 
esbanjador em vez de sustento bá
sico (:t!:x 20. 8-11); trabalho escravo 
sem lazer, convivência marginall
zada sem escola (Jr 6.11-17); sub
sistência sem liberdade são apenas 
algumas das possibilidades (Is 5. 8). 
Destruição da natureza, concentra
ção de riqueza, emprego da força, 
infração dos direitos dos outros sã:> 
apenas algumas das consequências 
daquelas distorções fundamentais 
(Am 5. 7, 10-12) . Seu resultado para 
os homens é auto-suficiência, or
gulho, ganância, ânsia de consumo 
e arbitrariedade entre os privile
giados (Am 8.4-6); fome, miséria, 
desalento e injustiça entre os de
mais. De qualquer modo, sofrimen
to sem fim (Tg 5.1-6). 

Contudo, onde a consciência 
acusa, o Evangelho levanta a voz 
profética para chamar ao arrepen
dimento, a libertação e à mudança 
radical (Me 1.15) . O Evangelho é 
o próprio Jesus Cristo que sofreu 
o mundo caldo para libertar o ho
mem pecador (Lc 4.18-21) . Em sua 
cruz confessamos a ação de Deus 
(I Cor 1.18-25). Por isso também 
hoje não conseguimos ver Deus no 
progresso, mas sim naqueles que 

são por ele triturados, não no po
der, mas naqueles que são por ele 
abatidos, não no dinheiro, mas na
queles que não têm como comprar 
o alimento para suas vidas (Me 
8 . 34-38). Deus simultaneamente 
padece e liberta ainda hoje. Assim 
a neutralidade se nos torna impos
sível (Rom. 12,9-21). Somos cha
mados a tomar partido: Queremos 
subir na vida ou descer à cruz de 
nosso semelhante? Queremos nos 
unir ao circulo dos interessados em 
si mesmos ou dar as mãos para 
viver o amor de Cristo? 

A renúncia a nós mesmos e o 
discipulado de Cristo só são possí
veis quando acatamos esse mesmo 
serviço de Deus na cruz, que nos 
arranca de nossa profunda insegu
rança e nos faz andar o caminho 
de Deus no mundo (I Jo 4 .9-17) . 
Assim colocamos toda a nossa ca
pacidade, profissão, obra, posição, 
bens e vida a serviço de quem de 
nós necessita. ·Esse caminho de re
núncia e da solidariedade é e será 
vitorioso. Isso confessamos como 
nossa esperança inabalável. 

3. - Realidade 

Dentro desta ordem de relações 
convidamos os membros das comu
nidades, das nossas comunidades, a 
se deterem na análise dos seguinte.> 
aspectos: 

- Todos os cidadãos têm direit·J 
a participar dos benefícios de cul 
tura e a ter oportunidades iguais 
para a educação. Entretanto, apro
ximadamente um terço dos brasi
leiros em idade escolar obrigatória, 
não freqüentam a escola, devido ao 
trabalho prematuro, à enfermida
de, à distância da escola, à sub
nutrição ou à falta de vagas (1) . 

- Entretanto o custo de vida 
teve índices de aumento progres
sivo, o salário médio de grande 
parcela dos trabalhadores urbanos 
e rurais permanece desvinculado 
dos ganhos de produtividade no se
tor e amarrado ao mlnimo estabe
lecido institucionalmente. Assim, 
em várias partes do Brasil, o salá-
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rio mínimo real em 1970 era cerca 
de 30% inferior a0 de Úl61 (2). 

- A taxa de mortalidade infantil 
em palses desenvolvidos é de 25 
mortes para cada grupo de mil cri
anças de zero a um ano de idade. 
No Brasil apresentamos uma rela
ção de 100 mortes por mil crianças 
situadas em tal faixa etária. Tais 
taxas são especialmente elevadas 
entre os setores de baixas rendas, 
geralmente com famHias numero
sas, mas com poucos recursos para 
atenderem às necessidades sanitá
rias e alimentares de seus filhos(3). 
. --:- Apesar de todo avanço da ci
encla e da tecnologia, em 1975 500 
milhões de pessoas viveram à beira 
d~ fome crônica e 50% da popula
çao mundial alimentou-se de forma 
insuficiente. Igualmente no Brasil 
g:andes parcelas de nosas popula
çao, especialmente no Nordeste e 
nos bairros marginalizados de nos
sas metrópolis, pasam fome, sendo 
por isso vitimas fáceis das doenças 
de massa como a varíola, tuber
culose, a verminose, a esquistoso
mose, a meningite, etc. Tal proble
~a ainda se agrava pela insufici
encia de atendimentos médicos e 
previdenciários, pois além de ter
mos poucos médicos - um por 
1. 500 habitantes, quando deveria 
ser um por 1. 000, segundo a Orga
nização Mundial de Saúde - estes 
tendem a concentrar-se nas gran
des áreas urbanas, deixando 1 . 500 
munlcfplos do pais sem atendi
mento médico (4). 

- Deus pôs recursos da natureza 
à disposição de todos. Assim con
vidou o homem para com ~ su>t 
tecnologia dominar a natureza e 
por os recursos gerados a servico 
de todos. Contudo, constn.tumb ·> 
em nosso pais que tal principio não 
se verifica. Os frutos de nosso pro
cesso de desenvolvimento - embo
ra tenham levado alguns benef1cios 
às classes sociais menos favorecidas 
- tendem a concentrar-se nas 
mãos de maiorias privilegiadas 
acentundo-se tal tendência na úl~ 
tima década: A camada superior, 
ou seja, 10% da população com 

renda, aumentou sua participacão 
de 39,66% no total da renda geráda 
no pais. Enquanto isso, os 90 % 
restantes da população diminui
raro a sua participação na mesma. 
Dos brasileiros que percebiam ren
da em 1972, cerca de 44 % obtinham 
a minguada renda de até um sa
lário minimo (Cr$ 368,00 de então! 
e 30% percebiam de um a dois sa
lários mínimos (5). 

- Nosso processo de desenvol
vimento deveria preocupar-se em 
proporcionar oportunidades de em
prego e de melhoria do padrão de • 
vida para todos os que queiram tra
balhar. Não obstante, apresenta
mos uma industrialização incapaz 
de absorver a numerosa mão-de
obra subempregada, nas regiões 
urbanas. Contamos igualmente com 
uma atividade agrária baseada 
numa estrutura de concentração de 
extensas áreas de terra nas mãos 
de poucos, pois 1,3% dos imóveis 
rurais detêm 48,9% da área agri
cultável do país, impedindo aos que 
querem trabalhar na agricultura, 
de terem uma propriedade com ta
manho adequado para obterem, 
com o seu uso, um sustento ho
nesto (6). 

-Todos têm direito a uma ha
bitação decente. Mas o deficit ha
bitacional no Brasil é de· sete mi
lhões de casas e nas zonas urbanas 
600.000 casas seriam anualmen te 
necessárias, para atender às famí
lias que ali se formam em decor
rência do aumento vegetativo das 
populações urbanas e das migra
ções procedentes da área rural (7!. 

-Outros problemas podem ain
da ser apontados, como os refe
rentes ao rápido aumento da cri
minalidade urbana e ao aumento 
do consumo de tóxicos, consequên
cias da falta de oportunidades d€ 
trabalho ou da desintegração de 
multas fam1lias e do próprio sis
tema educacional, que absorvido 
pelo esforço de profissionalização 
de alunos, se esquece de orientar os 
mesmos para objetivos mais nobres 
de conteúdo cristão e humanista' 
que dêem sentido às suas vidas co: 
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mo pessoas e como seres solidários 
com problemas de sua comunidade 
e do seu pals. 

Muitos outros aspectos indicado
res da situação de injustiça e de 
pecado na esfera social, existentes 
n() âmbito na,cional, poderiam ser 
apresentados. Os que aqui foram 
suscintamente delineados, já ser
vem para a nossa reflexão. 

4. -Desafio 

Existem ao nosso redor inúme
ros problemas que clamam por uma 
solução. A pergunta que surge é: 
sobre quem recai a responsabilida
de? De quem se espera uma solu
ção? Unicamente dos órgãos go
vernamentais? Não. Todo aquele 
que se diz discípulo de Jesus Cristo, 
individualmente, é responsável, pois 
um cristão que é indiferente à in
justiça e se furta à responsabili
dade em questões sociais e econó
micas, preocupando-se unicamente 
com o seu próprio bem-estar, não 
segue o seu Senhor. Neste parti
cular, mais do que a participação 
ativa em iniciativas da igreja, im
põe-se a cada cristão que seja fiel 
a seu Senhor no âmbito concreto 
de seu viver e atividade profissio
nal. Isso significa encarar toda a 
sua vida, como estando a serviço 
de Cristo e do próximo. Embora 
possa por vezes ser necessário re
nunciarmos à atividade ou profis
são em que nos encontramos, para 
melhor servir. Via de regra, ali on
de estamos somos chamados a esse 
apostolado de amor. De outra par
te, assim como o cristão individual
mente, também a comunidade 
cristã e a Igreja são responsáveis 
pelo mal e, portanto, chamadas ao 
discipulado. 

Na prática, há problemas que po
dem ser solucionados por atos in
dividuais. Muitos, porém, só podem 
ser atacados pela ação coletiva. 
Tampouco basta a ação meramen
te caritativa e assistencial; é ne
cessária igualmentie a ação públi
ca e transformadora. Como agir 

numa comunidade? Cada qual de
verá encontrar a solução mais con
dizente com a situação peculiar. 
Sugerimos a criação de pequenos 
clrculos com a finalidade de: 

- identificar, numa reflexão 
conjunta, as situações de necessi
dade na sociedade em geral e par
ticularmente na comunidade local; 

- procurar agir no sentido de 
transformar tais situações, levan
do à comunidade impulsos para um 
engajamento social que envolva o 
maior número possivel de mem
bros; 

- colaborar e solidarizar-se com 
outros grupos de propósitos iden
ticos. 

Se nos voltarmos assim para o 
pequeno circulo de nossa comuni
dade local ou eclesial, podemos 
questionar-nos para saber quantos 
de nossos irmãos são vitimas de 
injustiça, do pecado no âmbito so
cial, em suas diversas formas? 
Quantos de nossos vizinhos ou co
nhecidos são vitimas da ignorância 
por falta de oportunidades? Quan
tos deles, querendo trabalhar, não 
obtêm um emprego e um nlvel de 
renda conveniente para satisfaze
rem suas necessidades básicas? 
Quantas pessoas são oprimidas por 
doenças decorrentes da fome e da 
miséria e não podem valer-se por 
si mesmas? Quantas são vitimas 
de preconceitos ou de perseguições? 
Quantas vezes já dedicamos algum 
tempo a interessaT-nos por pes
soas necessitadas e indefesas? Ou 
será que sempre e exclusivamente 
nos preocupamos apenas com o nos
so bem-estar individual e fammar? 
Examinando, pois, os problemas de 
subsistência, habitação, saúde, edu
cação, emprego, distribuição de 
renda, criminalidade, vicios e ou
tros em nosso meio, quais são os 
recursos de que dispõe a nossa co
munidade? Qual é a composição 
profissional de .seus membros? 
Quais são os instrumentos e orga
nizações para a transformação? 
São eles apropriados para tal ob
jetivo? Em suma: que quer Cristo 
de nós diante de tais situações? 
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(1) Desenvolvimento Brasileiro, E lementos 
básicos, para a compreensão do desenvol
vimento . São P aulo, CONVíVIO - So
ciedade Brasileira de Cultura, 1972. Ca · 
derno sobre problemas Educacionais. 

(2) H offmann R. e Duarte J. Carlos 
''A Distri buição da Renda no Brasi l", Re
vista de Administração de Empresas, GB, 
FGV, Vol. 12, n .0 2, junho de 1972, p. 6 1. 

(3) Lenz M. Martinho e outros - Rea
lidade Brasileira , P orto Alegre, Edi tor~ 
Sulina, 1975, 2.a edição, p. 46. 

(4) Newton Carlos, em "ZERO H ORA", 
Porto Alegre, 3-11 -74 ; Lopes, Leme e ou
tros - Estudos de Problemas Brasileiros: 
Manuel Diégues Jr. e José Artur Rio; . 

"S E se ~limina ~ justiça, que são 
os remos senao grandes ban
dos de ladrões? 

!Pois que são estes bandos, em 
si mesmos, senão pequenos rei
nos? O bando é constituldo de ho
mens; é governado pela autorida
de de um lide r; é unificado pelo 
pacto de uma confederação; o pro
duto do saque é dividido segundo 
uma lei previamente estabelecida. 
Se, pela permissão dos homens, 
este mal cresce até a ponto de do
minar lugares, construir habita
ções, apoderar-se de cidades e sub
jugar povos, ele assume claramen
te o nome de reino, pois ele, na 
verdade, o é, mas não pela elimi-

Campo Psico- Social, Ed. Renes Rio, 1971 , 
p. 65 . 
(5) Lengoni, Carlos Geraldo - Distribui
ção de Renda e Desenvolvimento Econõ
mico no Brasil, Rio, Ed. Expressão e Cul
tura, 1973, Rio, p. 64; Jaguariba, H élio 
- Brasil : Crise e Alternativas, Rio, Ed . 
Zahar. 1974, pgs. 59 e 60. 

(6) Fonte ; Departamento de Cadastro e 
Tributação do IBRA, 1967, apud Lenz 
e outros, op. cit., p. 148. 

(7) Mello F .0 , Murilo - O Desafio Bra
sileiro, Rio Edições Bloch, J 970, p. 33 1 : 
Costas, Rubens Vaz da - Estratégia e 
P rograma de Desenvolvimento U rbano: A 
Experiência Brasileira. Exposição ao XXT\' 
Congresso da Câmara Internacional do Co
mércio, Rio, 22 de maio de 1973. Edita,b 
pela Secretaria de Divulgação do BNH. 

nação da cobiça mas pela adição 
da impunidade. Na verdade, a res
posta de um pirata aprisionado a 
Alexandre, o Grande, foi correta e 
verdadeira. Quando aquele rei lhe 
perguntou sobre o que pretendia, 
pelo domlnio do mar pela violên
cia, respondeu com orgulho arro
gante: 'O mesmo que pretendes, ao 
dominares toda a terra; a diferen
ça está em que o faço com um 
pequeno navio e por isto sou cha
mado assaltante, enquanto que tu 
o fazes com uma grande esquadra, 
e és considerdao imperador." 

Sto. Agostinho, A Cidade de 
Deus, Livro IV, parágrafo 4. 
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A 
reconciliação do homem por 
Jesus Cristo torna claro que 
a pobreza escravizadora em 

um mundo de abundância é uma 
violação intolerável da boa criação 
de Deus. · 
Porque Jesus se identificou com o 
necessitado e o explorado, a causa 
dos pobres do mundo é a causa dos 
seus discipulos. A Igreja não pode 
tolerar a pobreza, seja ela produto 
de estruturas sociais injustas, ua 
exploração dos indefesos, da falta 
de recursos nacionais, da ausência 
de conhecimentos tecnológicos, ou 
da expansão rápida, das populações. 
A Igreja chama todo homem a usar 
suas habilidades, suas posses e os 
frutos da tecnologia como dons que 
lhe foram por Deus confiados para 
a manutenção da sua famllia e pa
ra a promoção do bem-estar co
mum. Ela estimula as forças da so
ciedade humana que elevam as 
esperanças dos homens para me
lhores condições e lhes fornecem 
oportunidade de uma vida decente. 
Uma Igreja indiferente à pobreza, 
ou que se furta à sua responsabili
dade em questões económicas, ou 
que está aberta somente a uma 
classe social, ou que espera gratidão 
pela beneficência que faz, zomba 
da reconciliação e não oferece cul
to aceitável a Deus." 

Confissão de 1967, da United 
Presbyterian Church - USA 
(Igreja Presbiteriana Unida 
- USA), parágrafo Q . 46. 

D 
E que forma se conhecem os 
governantes justos e pruden
tes? 

" .. . Se eles fazem justiça aos po
bres e afligidos. . . É verdade que 
eles têm responsbialidde para com 
todos os tipos de pessoas, em geral; 
mas diz o Profeta, e não sem razão, 
que eles são comissionados ;por 
Deus/ como defensores dos pobres 
e oprimidos. . . Da mesma forma 
como os enfermos têm necessida
de da ajuda do médico, assim 
também têm necessidade da assis
tência e da proteção do magistrado 
aqueles que estão expostos à cruel
dade e injúria dos ricos. Na verda
de, se os reis e outros magistrados 
tivessem bem presente no seu en
tendimento que a sua missão é pro
teger o povo, opondo-se a toda sor
te de injustiça que se lhes faz, na 
repressão da injusta violência, em 
todo lugar reinaria justiça suprema. 
Porque qualquer pessoa que se dis
puser a tomar a causa dos pobres 
nas suas mãos não se deixará levar 
daqui para ali pelo favor, mas con
siderará aquilo que é justo." 

João Calvino, Comentário ao 
Salmo 82, v. 3. 
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Igrejas Protestantes e 

Estado no Brasil 

João Dias de Araújo 

ALGUMAS POSIÇõES TRADI
CIONAIS DO RELACIONAMEN
TO IGREJA-ESTADO NO PRO-

TESTANTISMO. 

1.1. O Novo Testamento poucas 
vezes tratou do relacionamento en
tre os cristãos e a ordem politica. 
Nas raras referências sobre o as
sunto encontramos três posições: 
a) Reconhecimento - Quando 
Cristo declarou: "dai a César o que 
é de César, e a Deus o que é de 
Deus", <Evangelho de Marcos cap. 
12, vers. 17) estava reconhecendo 
a existência de um Estado impe
rial estrangeiro, cujo representan
te ·na Judeia era Põncio Pilatos. 
que, por sinal, "entrou no Credo'', 
não como um intrometido, não por 
descuido, não como "um cachorro 
sujo numa sala bonita", mas por
que a vida, a morte e a ressurrei
ção do Messias "aconteceram em 
nosso tempo, no centro da história 
do mundo, onde a vida humana se 
desenrola", no dizer de Barth. (1) 
Essa atitude de reconhecimento do 
Estado não implica em uma pos
tura "entreguista" por parte do 
Cristo perante o Império Romano, 
antes, pelo contrário, estal:1elece as 
balizas e os limítrofes da autori
dade de César diante da autoridade 
suprema que é de Deus, em cuja 
esfera o imperador não podia pe
netrar, nem tão pouco exigir que 
seus súditos o tratassem como "Do-

minus et Deus", como mais tarde 
foi reclamado, na fase do "culto 
ao imperador." b) Obediência -
Essa foi a posição de Paulo no ca
pitulo XIII da Carta aos Romanos, 
e a de Pedro em sua 1.a Epístola, 
antes de sentirem na cara o bafo 
das bocas dos leões do Coliseu e 
e o calor das labaredas dos postes 
betumados; quando ainda acredi
tavam ingenuamente que todas as 
autoridades do Império estavam 
sempre do lado dos que praticavam 
o bem e contrárias aos que prati
cavam o mal. Por isso ensinaram, 
aqueles magníficos apóstolos, que 
devemos nos submeter, e nos sujei
tar às autoridades constituídas, 
sem exceção, e que nunca deveria
mos nos insurgir contra elas. 
cl Condenação e crítica- à ordem 
política quando ela se embriaga 
"com o sangue dos santos e com 
o sangue das testemunhas de Je
sus." Essa é a posição do livro do 
Apocalipse, especialmente nos ca
piiulos XIII e XVII onde há uma 
tremenda denúncia contra o impe
rador, chamando-o de a "BESTA 
que peleja contra os santos" e cog
nominando Roma de "a grande 
Babilónia, a mãe das prostitutas 
e das abominações da terra." Dian-
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te dessas três posturas do Novo 
Testamento o teólogo George Tho
mas observou: "Desde a igreja pri
mitiva até os tempos modernos, a 
atitude dominante dos cristãos pa
ra com as autoridades seculares 
está mais próxima daquela de Pau
lo do que daquela do autor do Apo
calipse." (2) Entre os protestantes 
essa tendência é marcante, como 
veremos. 
1. 2. Em Lutero vamos encontrar 
a doutrina dos "dois reinos": O 
Reino de Deus e o reino do mundo. 
"Os dois poderes ou governos, o 
de Deus e o de Cásar, ou os reinos 
espiritual e temporal devem man
ter-se separados ... " (3) "agora, 
aqueles que misturam esses dois 
reinos, como nossos falsos fanáti
cos o fazem, colocam a ira no Rei
no de Deus e a misericórdia no 
reino do mundo." (4) Lutero, quan
do se dirigia aos camponeses que 
se rebelaram, declarou que estava 
errado misturar esses dois reinos, 
pois, fazer isso, dizia ele "é a mes
ma coisa que colocar o diabo no 
céu e, Deus no inferno." (5) Lu
tero achava que os camponeses es
tavam errados em sua rebelião 
contra seus senhores tiranos. Es
creveu ele: "os camponeses, em sua 
rebelião, alegam que os senhores 
não permitem a pregação do Evan
gelho e roubam os pobres, e, por 
isso deviam ser derrubados; mas 
eu tenho respondido a isso dizendo 
que ainda que os senhores estejam 
errados no que fazem, não seria 
justo ou certo cometer outro erro, 
isto é, ser desobediente e destruir 
a ordenança de Deus. . . se um 
príncipe ou senhor não tolera o 
Evangelho, devemos ir para outro 
principado onde o Evangelho é 
pregado ... " (6) Em outros do
cumentos o reformador afirma que 
"Deus proibiu a insurreição . . . 
porque a insurreição é contrária 
a Deus e Deus não tem nada a 
ver com ela." (7) Como percebe
mos, a atitude de Lutero, nestes 
textos é radical, pois não admite 
outra posição do cristão para com 
as autoridades seculares, senão a 
de submissão, conformação e de 
não-resistência. Temos que reco-

nhecer, todavia, que Lutero era 
uma personalidade apaixonada e 
ambígua, pois, em outras ocasiões 
manteve uma posição diferente·. A 
principio defendeu a rebelião dos 
camponeses e fez tremendas de
núncias contra a tirania, princi
palmente no seu escrito dirigido às 
autoridades imperiais de Nurem
berg. 
1. 3. A posição inicial de Lutero es
timulou a rebelião camponesa. Os 
doze Artigos dos camponeses no 
ano de 1525 revelaram uma posição 
moderada para com as autoridades 
politicas legalmente constituídas, 
mas não admitiam ser considera
dos "como propriedades dos donos 
da terra", ou como escravos cada 
vez mais explorados pelos pa
trões. (8) O verdadeiro lider teo
lógico dos camponeses foi Thomas 
Munzer, cuja posição politica se 
constituiu em uma oposição a Lu
tero em sua fase posterior. Mün
zer dizia aos camponeses que ele 
"tinha a espada de Gedeão em sua 
mão e que ele os conduziria à vi
tória." Concitou os camponeses a 
derrubar os castelos e a matar seus 
habitantes, como Deus mandou 
acabar com os cananeus. Ele en
sinou que tanto os príncipes cató
licos como os protestantes deviam 
ser considerados como inimigos de 
Deus, e, por isso "eram dignos de 
ser estrangulados como cachor
ros." (9). 
1.4. O reformador João Calvino 
adotou uma postura intermediária 
entre Lutero e Müzer. Admitia a 
doutrina dos "dois Reinos" e a obe
diência e a submissão às autorida
des constituídas. Não aprovava a 
rebelião feita pelo povo, mas admi
tia a revolução constitucional, isto 
é, os representantes do povo que 
eram eleitos legalmente "são usa
dos por Deus para punir os gover
nos iníquos e libertar o seu povo." 
(10) Calvino mostrou-se contrário 
à anarquia e à tirania e afirmou: 
"eu não negarei que a aristocracia, 
ou um sistema composto de aris
tocracia e democracia supera to
dos os outros." (11) Ele termina 
afirmando que, em última análise 
devemos desobedecer as ordens das 
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autoridades constituídas, quando 
estas forem contrárias à nossa obe
diência ao Rei dos Reis, "porque 
devemos obedecer antes a Deus do 
que aos homens." 

O protestantismo conservou mais 
a atitude tradicional de obediência 
às autoridades. No Brasil tivemos 
três fases de implantação do pro
testan tlsmo: 

I. Protestantismo de Invasão -
Séc. XVI e XVII. 

II. Protestantismo de Imigra
ção - Séc. XIX. 

III. Protestantismo de Conver
são - Séc. XIX e XX. 

2. 1.1" Fase - Protestantismo de 
Invasão. 

2. 1. Estou acrescentando esta fa
se ao tradicional esquema de Cân
dido Procópio Camargo (12) para 
me referir às tentativas protestan
tes antes da época da imigração. 
Essas tentativas foram feitas pe
los Calvinistas da França e da Ho
landa. 
2. 2. Os cal vinis tas franceses hu
guenotes estiveram aqui no Brasil 
entre 1555 a 1560. Vieram com Vil
legaignon, não somente com o in
túito de criar a Franca Antártica, 
mas, principalmente, para viverem 
aqui a liberdade religiosa que não 
gozavam em sua pátria. Foi o pró
prio reformador João Calvino quem 
deu credenciais a 12 protestantes 
de Genebra para virem ao Brasil, 
"entre eles dois pastores ordenados. 
para ajudarem os co~onos e para 
estabelecerem a ordem e a disci
plina na Igreja, segundo a forma 
de Genebra." (13) Nesse curto pe
ríodo de tempo a primeira igreja 
protestante do continente america
no nos deixou um exemplo magni
fico de atitude firme nas relações 
entre Igreja e Estado. O vice-al
mirante Villegaignon, chefe supre
mo dos colonos franceses, procla
mou-se "Rei da América" e pouco 
tempo depois começou a perseguir 
os llderes religiosos calvinistas, 
chegando, mais tarde, a proibir a 
pregação do Evangelho. "Perante 
essa situação os huguenotes decla
raram, em termos de autêntica 

teocracia calvinistas, que tendo 
(Villegaignon) renegado a sua fé 
e apostatado da religião, não mais 
o reconheciam como seu senhor 
soberano, mas o tomavam por ti
rano e inimigo da república." (14) 
Um grupo deles foi obrigado a re
digir a famosa e pouco conhecida 
"Confessio Fluminense", e por cau
sa das posições que esposaram" o 
"traidor da América" mandou exe
cutar três dos seus signatários, no 
dia 9 de fevereiro de 1558. . . "os 
primeiros mártires da fé no Novo 
Mundo." (15) Um dos pastores Cal
vinistas, Jacques de La Balleur, que 
escapou ao massacre, "acabou em 
1567 sendo· enforcado como herege 
por ordem de Mem de Sá, no Rio 
de Janeiro, depois de oito anos de 
prisão na Bahia, em cárcere e fer
ros. Era teólogo, pregador eloqüen
te, versado nas Ilnguas espanhola, 
latina, grega e hebraica." (16) Essa 
foi a primeira vítima da inquisi
ção católica neste continente. 

Vale a pena assinalar esse episó
liio tão raro nas terras do Bra.sil, 
quando um groupo de protestantes 
enfrenta a tirania e sofre as con
seqüências de sua resistência. Eu 
comparo a "Confessio Fluminense" 
à Declaração de Barmen, na Ale
manha nazista, em 1934. 
2.3 . A segunda fase do protestan
tismo de invasão deu-se entre 1630 
e 1654, quando a Holanda ocupou 
o Nordeste do Brasil. A Igreja Re
formada da Holanda teve impor
tante atividade no Nordeste, espe
cialmente em Pernambuco. no pe
ríodo em que o conde João Mau
rício de Nassau-Siegen esteve à 
frente da colônia. Havia 33 mi
nistros "dos quais 19 estavam si
multaneamente em função, no pe
ríodo de maior expansão territorial 
(1641-1643"). Em 1638 foi designa
do o primeiro pastor para a evan
gelização dos índios na Paralba. 
Dois anos mais tarde os índios con
vertidos já participavam da cele
bracão da Santa Ceia. Até um ca
tecismo trilingue: ti pi-holandês e 
português foi elaborado. {17) A 
missão evangelizadora entrP os ín
dios ~ comentada pelo jesuíta An
dré de Barros que informou o se-
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gulnte: "estavam muitos lndios tão 
calvlnlstas e luteranos como se nas
ceram na Inglaterra e na Alema
nha.' (18) Informa o jesulta que 
na catequese protestante havia 
propaganda contra a Igreja Cató
lica. Os lndlos "chamavam à Igre
ja, moanga, que quer dizer falsa, e 
à doutrina morandubas abarés, pa · 
tranhas de padres." (19 ) 

Nesse perlodo holandês houve 
harmonia entre a igreja protestan
te e o governo holandês da colônia. 
por causa do esplrito ecumênico. O 
historiador Klaus van der GrijT) 
explica esta situação: "a chave pa
ra a compreensão da ação pastoral 
mlssionãrla dos holandeses no Bra
sil é um conceito calvinista de teo
cracia, isto é, o desejo de subordi
nar todos os aspectos da vida, tan
to particular como pública aos 
mandamentos de Deus expressos 
nas Sagradas Escrituras. A realiza
ção de tal desejo dependia da in
teração entre o ministério eclesiãs
tlco, que era essencialmente o mi
nistério da Palavra, e a autoridade 
civil, cujo dever era regulamentar 
a vida pública conforme as normas 
da palavra." (20) Nesse esplrito de 
lnteração entre Igreja e Estado os 
Calvinistas holandeses conseguiram 
melhorar a situacão social e flsica 
dos 1ndios, dos africanos e da po
pulção pobre. Uma das vitórias 
conseguidas foi o descanso domini·· 
cal para os escravos negros e 1n
dios. A grande lição desse perlodo 
holandês fo1 a da responsabllldade 
social que a !grei a Reformada Ho
landesa ao se colocar na vanguar
da da luta por melhores condicões 
de vida para os grupos menos fa
vorecidos. 

3. Segunda fase . - Protestantismo 
de Imigração. 

3 .1. Na segunda fase encontramos, 
na história do protestantismo do 
Brasil, as primeiras tentativas mais 
permanentes para o estabelecimen
to de igrejas. O primeiro aconte
cimento importante no século XIX 
foi a assinatura do "Tratado de 
Comércio e Navegação" celebrado 
entre a Iglaterra e o Brasll, em 

1810, que concedia, em seu artigo 
12, a liberdade religiosa para os 
súditos britânico em território por
tuguês. Após a assinatura desse tra
tado vãrios clérigos ingleses se es
tabeleceram no Brasil. No ano de 
1820 foi inaugurado o primeiro 
templo protestantes, dessa fase, no 
Rio de Janeiro. (21) . Havia algu
mas restrições para os protestan
tes, porque o tratado admitia que 
"seria permitida a edlflcação de 
casas para culto, com a condição 
de, externamente, se assemelharem 
a casas de habitação." Por esse tra
tado entre· D. João VI e a Ingla
terra. os protestantes, aos quais não 
se facultava fazer prosélitos, "te
riam cemitérios especiais e os fune
rais respeitados." (22) Depois da 
independência do Brasil a liberda
de religiosa foi assegurada com as 
mesmas restrições. Na Constituinte 
de 1823 e na primeira Constituição 
brasileira de 1824, em seu artigo 
5.0 , essas liberdades religiosas fo
ram promulgadas. Devemos notar 
todavia que o regalismo da época 
colonial continuou após a indepen
dência, de modo que D. Pedro I 
tinha ingerência em todos os as
suntos religiosos do Brasil. Os an
glicanos tiveram poucos problemas 
com o Estado Imperial brasileiro, 
especialmente porque eram proibi
dos de fazer prosélitos. 
3 . 2 . D. Pedro I favoreceu a vinda 
de imigrantes europeus que pos
suíam mão-de-obra multo superior 
a dos escravos. Os primeiros imi
grantes alemães chegaram em 1824 
em Nova Friburgo - RJ, e São Leo
poldo - RS. A partir de 1834 a vin
da de imigrantes para o Brasil au
mentou consideravelmente devido 
a lei que permitia às províncias 
tomarem a iniciativa de convidar 
estrangeiros. Carca de 1.700 ale
mães vinham anualmente para o 
Brasil e se estabeleci~m nas pro
vlncias do Sul. A maioria era de 
protestantes, não somente agricul
tores e artesãos, mas também pro
flssionais liberais. Podemos tam
bém afirmar que as relações entre 
os luteranos e o Estado eram pa
cificas e h avia até um certo nro
tecionismo do governo regalista 
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para com os imigrantes protestan
tes. Os primeiros pastores luteranos 
1ecebiam ordenados do tesouro pú
blico, como os padres. Quando au
mentou o número de colonos al
guns pastores vinham da Alema
nha contratados pelo governo. (23J 

4. Terceira fase. - Protestantismo 
de Conversão. 

4 .1. Ainda na primeira metade do 
século passado chegaram ao Brasil 
grupos de missionários da Ingla
tera, e, principalmente, dos Esta
dos Unidos, com a finalidade de 
converter os brasileiros ao Cristia
nismo protestante. Entre esses 
missionários alguns foram manda
dos pelas Sociedades Bíblicas, a 
Britânica e a Norte-Americana, e 
outros foram enviadas pelas jun
tas missionárias metodistas, pres
biterianas, congregacionais, batis
tas e episcopais. 
4. 2. Os primeiros metodistas que 
estiveram no Brasil para distribuir 
Bíblias, Kidder, Fletcher e Spaul
ding viajaram por vários estados 
brasileiros, sendo bem recebidos pe
las autoridades e gozaram a simpa
tia do próprio regente Feijó. Kid
der ficou tão otimista com a boa 
recepção que escreveu: "estamos 
firmemente convictos de que ne
nhum outro pais católico existe 
onde seja maior a tolerância ou a 
liberdade de sentimentos para com 
os protestantes." (24) 
4 .3. Outros grupos do protestan
tismo de conversão, desde o inicio 
tiveram uma atitude, em parte, 
apolltica, mas também, em grande 
parte anti-polltica. Por exemplo: 
A Junta Missionária da Convenção 
Batista do Sul dos Estados Unidos, 
em 1859, considerando as vanta
gens excepcionais para o trabalho 
missionário no Brasil, declarou: "o 
Brasil, como os Estados Unidos, tem 
escravos, e os missionários envia
dos pela Convenção não podiam 
ser constrangidos a combater a es
cravidão, e, assim, envolver-se na 
polltica do pais." (25). A doutrina 
da separação radical entre a Igreja 
e o Estado foi levada ao estremo, 
a ponto dos missionários batistas 
acharem que era um constrangi-

mento para o cristão desafiar a or
dem política no combate a um mal 
social como a escravatura. 
4.4.Entre os missionários presbite
rianos que aqui chegaram vários 
eram partidários da escravatura. 
Quando em 1886, em pleno regime 
escravocrata, o jovem pastor na
cionalista, Rev. Eduardo Carlos Pe
reira, escreveu um opúsculo intitu
lado "A Religião Cristã e suas re
lações com a escravidão houve 
muita oposição por parte de alguns 
missionários, porque o jovem pastor 
condenava o regime. O historia
dor Vicente Themudo Lessa fez o 
seguinte comentário sobre o opús
culo: "Era de caráter abolicionista 
e causou algum rumor entre os de
fensores do escravagismo." (26) In
forma ainda o referido historiador 
que houve até um ilustre missio
nário americano da Igreja do Sul 
que resolveu escrever um tratado 
refutando a tese do jovem pastor, 
o que teria sido lamentável, mas, 
felizmente não e~creveu. Este fa
to é significativo e marcante no 
início do protestantismo brasilei
ro, porque todas as vezes que um 
pastor se levanta para condenar o 
regime "causa algum rumor", ou 
a sua atitude não é levada a sé
rio. Essas reacões também se diri
giam contra 'a atividade polltica. 
No Nordeste havia um ditado po
pular muito querido pelos protes
tantes: "Política é como feijão de 
molho, somente sobem os que estão 
podres." Para os novos crentes esse 
ambiente de podridão devia ser 
evitado pelo verdadeiro cristão. 
Mais tarde, porém, os protestantes 
foram obrigados a se candidata
rem para cargos políticos por uma 
questão de defesa de um grupo 
de minoria. O sociólogo Emilio 
Willems mostra que "as igrejas his
tóricas no Brasil, mais do que no 
Chile têm encorajado seus mem
bros a participar nas atividades 
políticas. Essa paricipação polttica 
é geralmente concebida como uma 
defesa contra a possível usurpação 
dos direitos dos protestantes pela 
Igreja Católica. Em outras pala
vras, o que os protestantes fazem 
na política é tentar se defender 
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contra um possível perigo de cle
ricalismo e de intolerância religio
sa.. . sem desenvolver qualquer 
ideologia especifica." (27 ) 
4. 5. Gilberto Freyre, em seu livro 
"Ordem e Progresso', estuda o iní
cio do protestantismo nas últimas 
décadas do século passado e no co
meço da república brasileira. Ad
mite ele que havia no protestan
tismo nascente "um espírito de 
rebelião" (28) que infelizmente 
não durou muito tempo. O próprio 
Gilberto Freyre foi atraído por es
se "espírito de rebelião", pois, em 
1917 foi batizado na Primeira Igreja 
Batista do Recife, mas logo depois 
abandonou a Igreja. Em um artigo, 
o conhecido antropólogo do Recife 
comentou essa experiência com as 
seguintes palavras: "Um evange
lismo, o meu, nesses dias de caráter 
mais popular. O mais antiburguês. 
O mais anti-eclesiástico. Com mui
to de tolstoiano, portanto .. . " 
"Da1, ter-me tornado, de fato , du
rante meses, no Recife, um meni
no pregador de Jesus a gente de 
mocambos, aos pobres mais pobres 
da cidade, aos mais desvalidos ... " 
"Mas quando o missionário, pastor 
da Igreja e também meu bom ami
go, Mr. Muirhead, entusiasmado 
com o que acabara de ver, excla
mou que breve aquela sua Igreja, 
até então só de gente modesta, te
ria como membros adgovados, mé
dicos, industriais, intelectuais, altos 
comerciantes . . . Eu indignado dis
se: fique com essa Igreja de bur
guesões e de ricos." (29) A experi
ência de Gilberto Freyre sintetiza 
muito bem o que aconteceu com 
muitas igrejas protestantes no Bra
sil: começavam com os pobres e de
pois se transfromavam em igrejas 
burguesas e aliadas dos poderes 
con~tituldos. O historiador Emile 
G. Leonard, em seu livro "Protes
tantismo Brasileiro", mostra como, 
no inicio da pregação protestante, 
houve grande empenho dos mis
sionários e dos primeiros pastores 
nacionais em ter boas relações com 
as altas autoridades e começar com 
o imperador, e também com pessoas 
da corte, com grandes fazendeiros 
do Centro-Sul e do Nordeste. 

4. 6. Alguns problemas surgiram 
criando atritos entre as igrejas pro
testantes e o Estado Imperial. Des
ses problemas, três eram mais im
portantes: 1.0 ) Não havia casamen
to civil nq Brasil, por isso os protes
tantes tiveram algumas dificulda
des para legalizar os casamentos 
realizados pelos pastores. 2) Os 
cemitérios pertenciam a igreja o!i
cial, e, por isso, os protestantes não 
podiam ser sepultados neles. 3) O 
proselitismo protestante era con
tra a constituição imperial. Embo
ra o imperador e muitos de seus 
ministros fossem liberais, os poll
ticos aliados ao ultramontanismo 
faziam pressões contra os protes
t antes . Nese ponto é que notamos 
o "esp1rito de rebelião" do protes
tantismo nascente. A oposição ao 
catolicismo, no começo, foi indire
tamente uma oposição ao regime 
que tinha como religião oficial o 
catolicismo e que reconhecia a 
Igreja Católica como parte dos po
deres pollticos dominantes. A sim
patia dos protestantes para com os 
intelectuais liberais, os maçons, os 
anti-claricais e os republicanos foi 
notória nas duas últimas décadas 
do século passado. Era uma sim
patia t1pica de um grupo de mi
noria. 
4. 7. Depois da proclamação da Re
pública, as igrejas protestantes se 
regozijaram com a liberdade reli
giosa e com a separação entre a 
Igreja e o Estado, admitidas na 
primeira constituição republicana. 
A República Velha foi estruturada 
por positivistas e maçons. A ligação 
da maioria dos lideres presbiteria
nos com a maçonaria era uma po
sição de apoio à ordem constitulda. 
Os ideais positivistas foram reali
zados nos grandes colégios protes
tantes das capitais, especialmente 
pelo Mackenzie, em São Paulo. co
mo demonstrou Jetrer Ramalho em 
sua tese, a ideologia que predomi
nou na educação protestante foi a 
do liberalismo norte-americano, no 
sentido de desenvolver no educan
do o individualismo, o sentido de 
responsabilidade, de disciplina e de 
sucesso que se constituem, segundo 
essa perspectiva, nos fundamentos 
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da democracia e do progresso. (30) 
Vários missionários adotaram su
brepiticiamente a tese do liberalis
mo teológico e do Evangelho Social 
de Troeltsch e Rauchembusch, de 
que, pela educação a sociedade se
ria humanizada e cristianizada. 
Nesse ponto surgiu, desde o começo 
do presbiterianismo, uma polêmica 
entre misionários envolvendo pas
tores nacionais sobre a natureza da 
missão da Igreja no Brasil, uns 
optando pela evangelização indire
ta através da educação, e outros 
pela evangeUzação direta da pre
gação. Aliás, todos os grandes co
légios protestantes >e inseriram no 
lema da "Ordem e Progresso" P se 
constituíram em escolas missioná
rias do progresso científico e tec
nológico. Talvez a única exceção 
foi a Escola de Ponte Nova, no in
terior da Bahia, fundada em 1906 
pelo missionário da Junta de Nov~ 
York, Rev. W. A. Waddell, que pre
tendia fixar o sertanejo no interior 
e dar-lhe uma educação orientada 
para o desprezo ao tecnicismo e à 
civilização cientificista. Duas per
guntas, para mim irrespondlveis : 
por que será que, na Igreja Pres
biteriana, os pastores mais nacio
nalistas e anti-americanos eram 
contra a maçonaria? Não seria a 
maçonaria um tipo de ADESG da
quela época? 
4. 8. Algumas posições isoladas de
vem ser lembradas. a) Em 1913, 
Erasmo Braga, preocupado com a 
deplorável situação do índio bra
sileiro, escreve um artigo canela
mando o Governo a tomar provi
dências no sentido de proteger os 
índios. Foi nessa época que ele se 
tornou amigo de Rondon e seu 
companheiro de ideal na defesa do 
índio. (31) b) Em 1922, Jerônimo 
Gueiros foi recebido como membro 
do Instituto de Ciências e Letras 
de Pernambuco. Em seu discurso 
de posse, no Recife, o pastor pres
biteriano condenou a exploração 
injusta dos patrões, donos de usi
nas de açúcar, usando as palavras 
contundentes da epístola de Tiago 
5:1-6. (32) c) Em 1932, em plena 
fase revolucionária um grupo de 

lideres presbiterianos, entre eles 
Erasmo Braga exorta a todos os 
protestantes que votassem nas elei
ções, e apresentaram um programa 
social que· incluía os seguintes pon
tos: 1) preservação do estado lei
go e as liberdades civis. 2) reco
mendar a criação de cooperativas, 
nas quais os trabalhadores parti
cipassem nos lucros. 3) casamento 
civil livre e divórcio, nos casos de 
adultério e bandono obstinado. 4J 
educação popular compulsória alia
da ao ensino profissionalizante 
mais acessível para os pobres. 5J 
auxilio ao menor abandonado, aos 
velhos e às prostitutas. 6) pacifis
mo nas relações internacionais, 
propondo a redução ao mlnimo dos 
gastos com as forças armadas." (33) 
4 . 9. Na década de 1940 dois fatos 
devem ser anotados: 1.0 ) vários 
pastores presbiterianos se filiaram 
ao partido comunista e foram can
didatos a cargos eletivos em vários 
estados. Não houve reações muito 
fortes contra tais candidaturas. 
2.0 ) a mocidade presbiteriana come
çou a se preocupar com temas po
llticos, em grande parte por caus:J. 
da segunda Guerra Mundial. O 
"Jornal Mocidade' discutiu vários 
problemas sociais como: o analfa
betismo, a falta de interesse das 
igrejas pelos pobres, e até uma de
núncia que apontava como ganha
dores da segunda Guerra Mundial, 
não os Aliados, mas os monopólios 
econômicos norte-americanos. 
4.10. Na década de 1950, quando 
o professor Richard Shaull chegou 
ao Brasil, a mocidade presbiteriana 
já estava preparada para uma dou
trinação sobre a participação res
ponsável do cristão na polltica. 
Mesmo que o Shaull não tivesse 
pontificado no Seminário de Cam
pinas e nos Congressos de Mocida
de, a juventude presbiteiiana teria 
despertado a Igreja para os -temas 
pollticos. Por outro lado, a Confe
deração Evangélica do Brasil com 
seu Departamento de Igreja e So
ciedade, mais tarde transformado 
em Setor de Responsabilidade So
cial da Igreja, incumbiu-se de cons
cientizar as lideranças de outras 
igrejas evangélicas. 
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4 .11. Do fim da década de 50 ate 
1964 houve uma fase de maturação 
politica na mocidade e, em grande 
parte, na liderança da Igreja Pres
biteriana. Apesar disso as forças 
conservadoras dentro dessa Igrej a 
deram o golpe mortal na mocida
de, dissolvendo a Confederação 
Nacional da Mocidade Presbiteria
na, órgão orientador de todo o 
trabalho da juventude. Desde esse 
incidente os jovens presbiterianos 
estão desorientados e ainda bus
cam uma oportunidade para terem 
uma voz nacional dentro da Igrej a. 
Todavia na reunião do Supremo 
Conc1lio em 1962, no Rio de Janei
ro, a Igreja Presbiteriana alcançou 
o ponto culminante de sua cons
cientização politica através da 
aprovação do Pronunciamento So
cial da Igreja Presbiteriana doBra
sil. Nesse documento foram colo
cadas as bases teológicas da pro
clamação profética da Igreja contra 
as injustiças sociais da realidade 
brasileira, e, fundamentou, bibli
camente, a atitude· da Igreja ao la
do dos pobres e oprimimos, esti
mulando a luta pelas reformas na 
pátria brasileira. Nesse mesmo ano 
a Confederação Evangélica do Bra
sil realizou no Recife a famosa 
Conferência do Nordeste, cujo te
ma foi: "Cristo e o Processo Re
volucionário Brasileiro." As pales
tras proferidas e os documentos 
produzidos nessa Conferência mar
caram uma época completamente 
nova para as lideranças protestan
tes ali reunidas. 
4 . 12 . Após o golpe militar de 31 
de março de 1964 as igrejas evan
gélicas do Brasil passaram por uma 
consternação interna. Entre as 
igrejas evangélicas, a mais envol
vida e a mais comprometida foi a 
Presbiteriana, em parte por ser 
uma Igreja das classes média e al
ta e, também, por causa do pres
tigio que vários dos seus lideres 
gozavam nos meios politicos e mi
litares. Como escreveu Jovelino 
Ramos: "Três presbiterianos da 
famllia Gueiros vêm tendo parti
cipação ativa no delineamento dos 
destinos do pais, desde a deposição 
do presidente Goulart. Eraldo Guei-

ros Leite, no momento em que es
crevemos, é Procurador Geral da 
Justiça Militar da Presidência da 
República, Evandro é Procurador 
da Justiça Civil, e Nehemias Guei
ros entrou para a História como 
redator do Ato Institucional n.0 2. 
Vale mencionar o nome de Jere
mias Fontes, outro filho do protes
tantismo presbiteriano designado 
por Castelo Branco, e eleito, em 
pleito indireto, para governador do 
Estado do Rio." (34) No governo 
Médici, Eraldo Gueiros ocupou o 
earg'J dz governador de Pernambu
co. Talve'Z, por isso, a revista nor
te-americana "News Week", no ano 
de 1966 comentava que havia no 
Brasil uma "proliferação de legis
lação calvinista." Duas coisas acon
teceram após 1964 e que se torna
ram posições oficiais da Igreja 
Presbiteriana no ano de· 1966, na 
reunião do Supremo Concllio: 
1) a I.P.B . tornou-se aliada in
condicional da Revolução de 31 de 
março através de sua cúpula ad
ministrativa. 2) Essa Igreja copiou 
os métodos revolucionários, apli
cando-os dentro da Igreja. Foram 
estabelecidas comissões especiais 
de inquérito com a finalidade de 
despojar pastores, dissolver concl
lios, demitir professores dos Semi
nários, fechar Seminários, expulsar 
seminaristas e, principalmente, de
nunciar pastores e leigos perante 
o Serviço de Segurança. O jornal 
oficial da IPB "O Brasil Presbite
riano" publicou vários editoriais 
elogiando o governo militar. Num 
artigo inflamado um pastor reco
mendava que se fizesse "outro ex
purgo" (35) à seme·lhança do que 
estava acontecendo na vida politi
ca brasileira, mas só que esse ex
purgo era para ser feito dentro da 
Igreja. Houve entrosamento de vá
rios setores da IPB com o movi
mento de março. O "Brasil Pres
biteriano anunciava: "Pastores e 
Presblteros da Igreja Presbiteriana 
do Brasil têm sido convidados para 
freqüentar cursos e ciclos de estu
dos promovidos pelas delegacias 
regionais de Diplomados da Escola 
Superior de Guerra. versam os es
tudos sobre temas de Segurança 
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Nacional e Desenvolvimento." (36) 
4.13 . Em outras igrejas evangéli
cas encontramos várias posturas 
em relação ao problema politico. 
Em 1967, as igrejas evangélicas 
"Fundamentalistas" reúnem-se em 
Recife . ~ se oferecem, como volun
tárias, a todos os governos da Amé
rica Latina, para servirem de de
nunciadoras e espiãs de todas as 
organizações e indivíduos dentro 
do me-lo protestante, "suspeitos" de 
subversão. Nesse Congresso latino
-americano foi distribuído, para a~ 
autoridades, um artigo publicado 
num jornal presbiteriano conser
vador dos Estados Unidos que 
apontava nomes de pessoas e de 
organizações eclesiásticas prot.:;;
tantes, consideradas pelo jornal 
como "suspeitas" e que estavam 
trabalhando na América Latina. 
Por outro lado, a Igreja Metodista 
do Brasil, apesar de sua posição 
tradicional, manteve o seu bem ela
borado "Credo Social". A Igreja 
Presbiteriana do Brasil já tinha 
engavetado, em 1966, o seu "Pro
nunciamento Social". Na maioria 
das igrejas evangélicas predominou 
um silêncio comprometedor. So
mente indivíduos e grupos expur
gados da Igreja é que falavam al
guma coisa contra a situação, para 
serem logo depois denunciados pe
los próprios irmãos. No âmbito das 
Igrejas o silêncio foi solenemente 
quebrado pela voz oficial da Igreja 
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Pronunciamento Social . da 

Igreja Presbiteriana do Brasil 

o Supremo Conc1Uo da Igreja 
Presbiteriana do Brasil: 

A todos os presbiteros docentes 
e regentes, aos diáconos, todos os 
membros da Igreja, a todos os ir
mãos em Cristo - ao povo em ge
ral. Graça e paz da parte d' Aquele 
que é, que era, e que há de vir, e 
das dos sete espíritos que estão di
ante do seu trono, e da parte de 
Jesus Cristo que é a Fiel Testemu
nha, o Primogênito dos mortos e o 
Pr1ncipe dos reis da terra. 

No propósito de avisar a consci
ência de todos os fiéis para os pe
rigos, deveres e oportunidades da 
hora, presente, apresenta o seguinte 
Pronunciamento Sobre os Proble
mas Pol1ticos e Sociais. 

1 - O im~ratlvo que impõe à 
Igreja a obrigação de fazer pronun
ciamentos sobre questões sociais da 
atualidade nacional e internacional 
deriva de sua vocação profética de 
proclamadora e testemunha do Rei
no e de sua-submissãõêfi'delictade 
à Palavra de Deus. 

2 - Sua autoridade para pro
nunciar-se sobre essas questões, em 
dada situação concreta, deriva, po-

rém, da disposição com que os cris
tãos participem, sincera e sacrifi
cialmente, da luta por uma ordem 
social em que expressem, cada vez 
mais perfeitamente, os postulados 
fundamentais da fé cristã sobre 
Deus, o homem, a sociedade, o Es
tado e os sistemas ideológicos, po
líticos, sociais e econômicos. 

3 - Neste terreno são postula
dos fundamentais da fé cristã: 

I - Deus é o principio e o fim 
de todas as coisas, pois por Ele e 
para Ele, tudo foi criado e subsiste. 

II - Na encarnação de Nosso Se
nhor Jesus Cristo, manifestou Deus 
seu propósito redentor e na exal-
tação do Filho à sua mão direita, 
sua soberania absoluta, que abran
ge o individuo e a sociedade, os po
vos e as nações, a igreja e a cha
mada ordem secular. 

III - A vida do homem e dos 
povos não tem sentido se não for 
vivida segundo o propósito de Deus, 
no poder de sua graça, sob o juizo 
constante de sua palavra e no ple
no reconhecimento de sua sobera
nia. 
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IV - Criados, em Cristo, à ima
gem e semelhança de Deus, todos 
os homens são fundamentalmente 
iguais, e têm todos direito a opor
tunidades iguais de educação, saú
de, trabalho e participação na vida 
politica, e bem assim a iguais ga
rantias da inviolabilldade de sua 
vida, de sua pessoa e de sua faml
lia, e da ut1lização adequada de 
seus bens. 

V - Todas as formas de opressão 
religiosa, politica ou econômica, 
todas as formas de discriminação 
racial e social, todas as restrições 
à liberdade de pensamento e de ex
pressão, são igualmente odiosas e 
contrárias à fé cristã. 

VI- Todas as nações do mundo 
têm igual direito de escolher a ma
neira como desejam ser governa
dos, desde que tal escolha se faça 
sem a imposição interna de mino
rias econômica ou militarmente 
poderosas e sem a pressão externa 
de forças econômicas ou ideológi
cas, e todas têm igual direito de 
promover, por todos os meios legl
timos o que interessa à paz, à jus
tiça, à liberdade e à prosperidade 
nas suas relações internas e exter
nas. 

VII - Nenhuma ordem social é 
inteiramente cristã. Aproxima-se 
mais desse ideal aquela em que os 
direitos e deveres dos cidadãos fo
rem mantidos em justo equillbrio, 
em que for garantido a todos o ple
no desenvolvimento de suas poten
cialldades para o bem, e em que 
for oferecida aos fracos e desvali
dos a indispensável proteção. 

VIII- O Estado deve ser, prin
cipalmente, um instrumento para 
manutenção da ordem e para pre-

f.'e rvação, incremento e transmissão 
do patrimônio espiritual e material, 
ellminando as causas de perturba
ção social, e bem assim espiritual 
da sociedade que representa ; e é 
na vontade da maioria dos mem
bros desta que deve determinar a 
forma e definir os poderes daquele. 

IX - Nenhum sistema ideológi
co de interpretação da realidade 
social, seja em termos filosóficos, 
pollticos ou econômicos, pode ser 
aceito como infallvel ou final. Os 
conceitos bíblicos da história, reino 
de Deus e Escatologia nos farão 
perceber sempre na condição hu
mana, individual e social, a pre
sença de fatores que não caberão 
jamais dentro de uma interpreta:. 
ção puramente filosófica ou cien
t1fica da realidade, distanciada da 
interpretação cristã e teológica. 

X - A presença inegável desses 
fatores realmente demonlaco.s, em 
todas as estruturas sociais, fatores 
que levantam a oposição obstinada 
ao propósito redentor de Deus e 
que só serão inteiramente destrui
dos quando vier a plenitude do Rei
no de Deus, - essa presença deve 
levar os cristãos a se lembrarem de 
que esse propósito redentor de 
Deus inclui também, a ordem so
cial, e deve levá-los a darem ex
pressão concreta, neste âmbito ao 
fato de que , em Cristo, Deus ma
nifestou seu objetivo de criar não 
só um novo homem mas, também, 
uma nova humanidade. 

As Igrejas Presbiterianas doBra
sil, compete, portanto: 

1 -Dar, pelo púlpito e por todos 
os meios de doutrinação, expressão 
do Evangelho total de redenção do 
individuo e da ordem social. 
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2 - Incentivar seus membros a 
assumirem uma cidadania respon
sável, como testemunhas de Cristo, 
nos Sindicatos, nos Partidos Políti
cos, nos Diretórios Acadêmicos, nas 
Fábricas, nos Escritórios, nas Cá
tedras, nas eleições e nos corpos 
administrativos, legislativos e judi
ciários do pa1s. 

3 - Clamar contra a injustiça, 
a opressão e a corrupção, e tomar 
a iniciativa de esforços para ali
viar os sofrimentos dos infelicita
tados por uma ordem social iniqua, 
colaborando, também, com aquele:; 
que, movidos por espírito de temor 
a Deus e respeito à dignidade do 
homem, busquem esses mesmos 
fins, assim como aceitando sua co
laboração. 

4 - Opor, por uma pregação viva 
e poderosa, relevante e atual, uma 
barreira inespugnável contra as 
forças dissolventes do materialis
mo e do secularismo. 

5 - Lutar pela preservação e in
tegridade da fam1Ua e pela inte
gração de grupos marginalizados 
pela ignorância e analfabetismo, 
pelos vicias, pelas doenças e pela 
opressão na plena comunhão do 
corpo social. 

6- Dar à infância e à juventude 
uma formação cristã que as capaci
te a enfrentarem vitoriosamente o 

impacto dos paganismos contem
porâneos, com a força da interpre
tação cristã da vida total do homem 
total à luz de Deus. 

7 - Defender, pelo exemplo de 
seus membros, a dignidade do tra
balho, quer manual quer intelec
tual. 

8 - Fazer a proclamação profé
tica incessante dos princípios éti
cos e sociais do Evangelho de modo 
que sejam denunciados todos os er
ros dos poderes públicos, - sejam 
de omissão ou comissão que resu!
tem em ameaças ou obstáculos a 
paz social, ou tendam à destruição 
da nossa estrutura democrática. 

9 - Defender a necessidade de 
mais equitativa distribuição das ri
quezas, inclusive da propriedade da 
terra, e advertir, em nome da jus
tiça de Deus e da fraternidade 
cristã, aqueles cujo enriquecimento 
seja fruto da exploração do pró
ximo. 

10 - Tornar o Estado consciente 
de todos os seus deveres, tramnni
tindo-lhes corajosamente a pala
vra profética, especialmente nas 
horas de crises, prestigiando sua 
ação no estabelecimento da justiça 
social e oferecendo-lhe colaboração 
para a solução cristã de todos os 
problemas da comunidade. 

Nota: Este pronunciamento foi aprovado pelo Supremo Concílio 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, reunido no Rio de Janeiro, 
em 1962. O Supremo Concílio da mesma Igreja (Fortaleza, 1966) 
retomou este documento e tomou a seguinte decisão: Pronun
ciamento Social (Doe. XLIII). "Nomear uma ComisSião que acom
panhe a evolução dos p,roblemas sociais apresentando re,Iatório 
ao SC, de modo a permitir a atualização do Pronunciamento." 
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Manifesto da Ordem 

dos 

Ministros Batistas do Brasil 

A ordem dos Ministros Batistas 
do Brasil, entidade que congrega 
os pastores que servem às igrejas 
da Convenção Batista Brasileira, 
em sua Assembléia Geral, realiza
da na cidade de Vitória, Estado do 
Espirita Santo, resolveu apresentar 
à Nação Brasileira, e à Denomina
ção Batista em particular, o se
guinte: 

MANIFESTO 

Reconhecemos ser um privilégio 
dos Batistas Brasileiros a iniludlvel 
responsabilidade de contribuir não 
somente para solução dos proble
mas que no momento assoberbam o 
nosso povo, como também para a 
determinação do seu destino his
tórico. Não o afirmamos apenas 
porque sejamos uma parcela apre
ciável desse mesmo povo, mas por
que entendemos ser essa participa
ção inerente à missão de "sal da 
terra e luz do mundo", que o Se
nhor mesmo nos outorgou. 

Nossas preocupações estão em 
consonância não só com as dos 
Profetas biblicos, que se constitul
ram nos intérpretes da vontade de 
Deus para os seus povos nos mo
mentos de maior gravidade de sua 
história, como também do próprio 
Cristo, que além de partilhar, quan
do da incarnação, na sua inteireza 
a condição humana, afirmou ser o 
seu Evangelho uma resposta satis
fatória a todos os anseios da cria
tura, e uma solução cabal para to
dos problemas da humanidade 
(Lucas 4:16-21). 

Entenderam-no assim também 
Guilherme Carey, o pai das mis
sões modernas e corajoso batalha
dor contra o sistema das castas 
na índia, Roger Williams, o pionei
ro da liberdade religiosa em nosso 
continente, Walter Rauschenbush, 
o arauto das implicações sociais do 
Evangelho, Martin Luther King Jr., 
o campeão da luta pelos direitos 
da minoria negra oprimida, e tan-
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tos outros batistas através dos tem
pos. 

Resulta daí não só a ligitimida
de, mas também a necessidade de 
os m.: mbros das nossas igrejas as
sumirem as suas responsabilidades 
comv cidadãos, participando efetl 
vamente na vida política do pai.> 
e in ~egrando-se nas organizaçõ-es 
de classe, a fim de influlrem nas 
decisões de que resulta a configu
ração do nosso destino como na
ção. 

Os direitos da pessoa humana 

Ainda que reconheçamos a im
portância e a significação das ins
tituições, acreditamos ser o homem 
o fulcro das nossas preocupações, 
porquanto "criado à imagem e se
melhança de Deus". Por isso en
tendemos estar a legitimidade de 
qualquer regime, sistema ou insti
tuição condicionada à medida em 
que possibilita à criatura a plena 
realização da sua humanidade. 

Esta convicção nos fez, desde 
sempre, intransigentes defensores 
da liberdade em todas as suas for
mas de expressão - liberdade de 
consciência, de religião, de impren
sa, de as;::ociação, de locomoção, 
etc., bem como de autodetermina
ção dos povos livremente manifes
ta - como condição imprescindível 
à vida humana. 

Por corresponderem à nossa con
cepção dos direitos e deveres da 
pessoa humana, insistimos em que 
os princlpios a esse respeito consa
grados na Constituição Federal de 
1946, na Carta das Nações Unidas, 
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e na Declaração dos Direitos dv 
Homem, sejam universalmente apli
cados, de sorte a serem banidos da 
iena a exp~oração do homem pelo 
homem ou pelo Estado, em qual
quer das suas formas, e os totali
tarismos de toda espécie, assegu
rando-se a prática da verdadeira 
democracia. 

Igreja e Estado 

Inspirados no preceito bíblico 
"Dai a César o que é de César, e a 
Deu::~ o que é de Deus" (Mateus 22: 
21), temos propugnado pela exis
t ência de Igrejas livres num Estado 
livre, preconizando a delimitação 
inteligente e respeitosa das esferas 
de 1 esponsabilidade e ação da Igre
ja e do Estado, sem interferências 
abusivas ou relações aviltantes de 
dependência, embora permitindo a 
cooperaçã8 construtiva entre am
bos. Por isso temos repugnado a 
concessão de privilégios ou de fa
vores financeiros destinados ao sus
tento e promoção do culto de quais
quer grupos religiosos. 

Assim é que, entendendo ser o 
ensino religioso uma atribuição es
pecífica dos lares e da Igreja, con
sideramos imperiosa a reforma do 
dispositivo constitucional que es
tabelece o ensino religioso nas 
escolas mantidas pelo governo, que 
deverão continuar leigas, assim co
mo é leigo o Estado que as man
tém, para que não se propicie a 
criação de um clima de intolerân
cia e de preconceito religioso em 
nossas instituições de ensino pú
blico. 



Justiça social 

Embora nos regozijemos pelas 
conquistas sociais do povo brasi
leiro, reconhecemos a inadequada
ção da presente estrutura social, 
politica e económica para a rea
lização plena da justiça social, pelo 
que insistimos na necessidade de 
um re-exame corajoso, objetivo e 
despreconcebido da presente reali
dade brasileira, com vistas à sua 
reestruturação em moldes que pos
sibilitem o atendimento das justas 
aspirações e necessidades do povo. 

Es11a necessidade ressalta da 
constatação da ineficiência dos 
institutos assistenciais do Estado, 
que transformam num favor con
c2dido a custo, direitos liquidas dos 
trabalhadores; da irracional apli
cação dos recursos públicos, que 
deveriam antes se destinar, mais 
liberalmente, aos ministérios da 
Saúde, Educação e Agricultura, pa
ra a solução de problemas sociais 
angustiantes; da sobrevivência de 
regimes feudais de propriedade e 
exploração da terra; da generali
zada pobreza das populações care
centes mesmo do alimento indis
pensável à sobrevivência; da in
justiça na distribuição das riquezas, 
e da utilização destas para o cer
ceamento das liberdades essenciais; 
da inadequada exploração das nos
sas riquezas naturais, cujo apro
veitamento não só dever1amos in
tensificar, como fazer revestir-se de 
significação social; do crescente 
empobrecimento do património na
cional pela remessa para o exterior 
dos lucros extraordinários auferi-

dos em nos:;o país; da corrupção 
que tem campeado nos pleitos elei
torais, na prática policial (quer 
preventiva, quer corretiva), na pre
vidência social, no preenchimento 
de cargos públicos, na aplicação dos 
recursos sindicais, etc. 

São ainda evidências daquela 
afirmação o tratamento meramen
te policial dado aos movimentos po
pulares da cidade e do campo, que 
mereciam ser antes objetiva e ca
rinhosamente estudados, para que 
viessem a ser orientados constru
tivamente para o bem geral, atra
vés do atendimento das suas justas 
reivindicações; como também aos 
movimentos de greve, que, se mui
tas vezes desvirtuados, só consti
tuem, entretanto, num instrumen
to legitimo de reivindicação social 
e de preservação dos direitos dos 
trabalhadores, e que deveriam, por 
isso mesmo, ser objeto de uma cui
dadosa regulamentação. 

Embora afirmemos ser a renova
ção do homem, mediante a trans
formação da personalidade, opera
da por Jesus Cristo, o fundamento 
básico sobre que terá de se alicer
çar uma sociedade realmente nova, 
propugnamos também pela reali
zação de reformas de base na vida 
nacional, de sorte a possibilitar à 
criatura a concretização de seus le
gitimas anseios terrenos. Por isso 
preconizamos a promoção urgente 
de reformas tais como : a) reforma 
agrária, que venha atender às rei
vindicações do homem do campo 
explorado; b) reforma eleitoral, 
que venha liquidar as circunstân-
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elas que possibilitam e estimulam 
os nossos maus costumes pollticos ; 
cl reforma administrativa, que po
nha termo ao nepotismo, ao filho
tismo e à ineficiência tão genera
lizada quanto onerosa dos esrviços 
públicos; dl reforma da previdên
cia social, que venha por em fun
cionamento as nossas leis sociais 
com o pleno reconhecimento e o 
efetivo atendimento dos direitos 
dos que trabalham. 

Recomendação final 

No cumprimento, pois, da missãq 
profética que recebemos do Senhor, 
concitamos o Povo Batista Brasi
leiro a integrar-se cada vez mais 
no processo histórico da nossa na-

cionalldade, contribuindo para que 
o futuro corresponda aos desígnios 
de Deus para a nossa Pátria. De
brucemo-nos, portanto, sobre a rea
lidade brasileira, procurando com
preender-lhe os problemas, sentir
-lhe as angústias, partilhando as 
suas dores. Busquemos nas Escri
turas as soluções divinas para OIS 

problemas do homem. E, corajosa
mente, desfraldemos, em nome do 
Cristo, a bandeira da redenção to
tal da criatura. Da redenção tem
poral e eterna do povo brasileiro! 

(Cita-do no livro "POSIÇAO 
SOCIAL DA IGREJA" de Do
mício P. de Mattos, 2.a edi
ção, 1965, páginas 55 a 59). 

* * * 

Assine e 
e receba 

divulgue o Cei 
seus suplementos 

PEDIDOS À 

TEMPO E. PRESENÇA 

CAIXf\ POSTAL 16082 - ZC- 01 
20000 RIO DE JANEIRO, RJ 
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O Instituto Superior de Estudos da Religião (anteriormente denomi
nado Instituto Superior de Estudos Teológicos, ISET) é uma entidade 
de direi ~o civil, sem fins lucrativos, com sede na capital de São Paulo , 
fundado a 26 de· junho de 1970. 

A finalidade original do ISER era "promover a reflexão, a pesquisa e 
a criação teológica e desenvolver estudos e pesquisas interdiscipli
nares, que tenham uma contribuição a oferecer à teologia". Log0 fi
cou evidente que o ISER interessava-se por todo o campo da religião, 
e, com isso, reformulou-se 0 seu objetivo social para incluir "a pro
moção de estudos e pesquisas no campo da educação, da moral , re
flexão e criação religiosa". 

O ISER tem caráter ecumênico incluindo no rol de membros institui
ções e pessoas fisicas católicas e protestantes e todos os que se inte
ressem pelo estudo da religião. 

Para o ISER a religião é uma experiência autêntica, vivida e rele
vante; e a investigação científica da mesma é uma forma de melhor 
compreendê-la_ a fim de descobrir seus elementos criadores, tanto 
para o individuo como para a sociedade. 

O !SER promove seminários e publicações sobre a religião e pesquisa 
neste campo. 

DIRETORIA 

Presidente - Rubem A. Alves 
Secretário - Carlos Rodrigues Brandão 
Tesoureiro - Jaime Wright 

TORNE-SE MEMBRO DO ISER 
Informação nos endereços acima 
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Caixa Postal 1596 
01000- São Paulo - SP 
Tel. 35-3521 

ou 
Rubem A. Alves 
UNICAMP - IFCH 
C. P. 1170 - Campinas 
13 .100- SP 



CADERNOS DE ISER 

1 . Editorial: 

Fé e Poder 

2. Estudo : 

A Igreja Luterana (IECLB) no Brasil e o 

Estado Brasileiro 

Gerd Ewe Kliewer 

3 . Documento: 

Manifestação da IECLB 

4. Estudo: 

Igrejas Protestantes e Estado no Brasil 

João Dias de Araújo 

5 . Documento: 

Pronunciamento Social da Igreja Presbiteriana 
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cadernos do 

instituto 
superior de estudos da 

religião 

Os Cadernos do ISER são distribuldos gratuitamente. 

ISER é uma entidade sem fins lucrativos e por isto os Cadernos 
não podem ser vendidos. 

Mas eles custam. 

E o custo está cada vez mais alto. 

A sua contribuição pode ajudar. 

Caso contrário talvez sejamos forçados a parar. 

Contribuições devem ser enviadas para: 

Rev. James Wright 

ISER 

Caixa postal 1596 

01000 - São Paulo 

* * * 

Os cheques deverão ser feitos em nome do Instituto Superior 
de Estudos da Religião. 
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