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Resumo Executivo 
A ideia de produzir este texto sobre Diaconia Ecumênica surgiu pela primeira vez em 
setembro de 2014 durante a Consulta Internacional organizada pelo Conselho 
Mundial de Igrejas (CMI) e ACT Aliança sobre o tema Relação entre Igrejas e 
Ministérios Especializados, ocorrida em Malavi, África. O objetivo deste documento 
é esclarecer o significado de diaconia ecumênica e construir uma plataforma comum 
de ação e reflexão conjuntas. Apresenta os componentes teológicos da diaconia e 
oferece conteúdos práticos para os que estão neste serviço. É pensado para ser usado 
na formação e treinamento na diaconia ecumênica visando fortalecer a capacidade 
institucional de nossas respectivas organizações e fomentar o diálogo e a cooperação 
entre Igrejas, parceiros ecumênicos e o CMI. 
O processo de desenvolvimento deste documento foi acompanhado por um grupo de 
trabalho de representantes do CMI, da Federação Luterana Mundial (FLM) e de ACT 
Aliança. O Comitê Executivo do CMI recebeu relatórios de progresso nas reuniões de 
Trondheim, Noruega, em junho de 2016 (DOC EC 11) e de Shangai e Nanjing, 
República Popular da China, em novembro de 2016. 
Na reunião em Trondheim o Comitê Executivo do CMI afirmou que o documento 

• Considera as muitas experiências de práticas diaconais e reflexões no 
movimento ecumênico, particularmente no CMI e na FLM; 

• Considera as contribuições específicas das agencias diaconais profissionais em 
seu papel de membros de ACT Aliança; 

• Responde a assuntos sociais e políticos relevantes na atualidade e que 
desafiam as igrejas e as suas agencias em sua ação diaconal; 

• Apresenta uma visão teológica que ressalta o fundamento trinitário e 
eclesiológico da diaconia, capaz de orientar igrejas e agencias relacionadas em 
suas práticas diaconais; 

• Propõe medidas concretas a serem tomadas para fortalecer a capacidade 
diaconal das igrejas em cooperação com seus parceiros ecumênicos. 

O documento conceitua a diaconia ecumênica a partir de duas perspectivas. A 
primeira relaciona-se com a compreensão teológica da diaconia, baseada na reflexão 
que busca interpretá-la como uma dimensão integral da natureza e missão da igreja. 
Esta perspectiva mostra que a diaconia é uma expressão chave da forte relação entre o 
que as igrejas são e o que fazem. A reflexão sobre a diaconia ecumênica requer 
compreensão de ambas as dimensões: o ser das igrejas e a sua ação conjunta enquanto 
comunhão global de pessoas cristãs e instituições. 
A segunda perspectiva é prática, e descreve como as igrejas estão executando ações 
diaconais além dos seus limites confessionais e geográficos. A apresentação neste 
documento centra-se no movimento ecumênico e seu papel na promoção e 
coordenação do trabalho diaconal. Nesse sentido, o Conselho Mundial de Igrejas 
desempenhou um papel fundamental desde a sua fundação em 1948. Desde então, o 
CMI participou de uma grande quantidade de programas e projetos com um perfil 
diaconal claro, mesmo nem sempre usando o termo "diaconia". Como parte desta 
prática diaconal, o CMI estimulou as igrejas membros a se envolverem na diaconia 
ecumênica e a fortalecer suas capacidades diaconais. Em parceria com a FLM, o CMI 
contribuiu para a fundação de ACT Aliança com o objetivo de estabelecer uma 
plataforma de coordenação para a diaconia ecumênica que expressasse a visão 
conjunta do movimento ecumênico, com as igrejas membros e as agências 
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relacionadas, visando ajudar as pessoas necessitadas e trabalhar por um mundo 
melhor. 
A diaconia tem como objetivo responder aos desafios contextuais ao atuar em 
contextos em mudança. Este documento inclui a análise do panorama social e político 
em que a diaconia ecumênica está envolvida. Refere-se às tendências básicas no 
mundo de hoje que desafiam a ação diaconal e que, ao mesmo tempo, oferecem 
oportunidades para práticas inovadoras. Reflete também sobre a mudança do 
panorama ecumênico que afeta a diaconia ecumênica. 
O documento contém 8 capítulos. O primeiro Capítulo apresenta informações de 
fundo e introduz uma definição de diaconia ecumênica. Descreve algumas das 
principais tendências no contexto contemporâneo que desafiam os agentes diaconais 
em suas atividades a refletir sobre o caráter distintivo da ação baseada na fé e nos 
direitos e a buscar a melhor forma de serem inovadores em suas práticas. 
O Capítulo 2 apresenta a história da diaconia ecumênica. Mostra que essa história 
começa na fé e na prática da Igreja primitiva e seu compromisso em servir as pessoas 
necessitadas. Essa prática continuou sob formas diferentes ao longo da história da 
Igreja e era parte integrante da ação missionária. Em seguida, concentra-se no 
desenvolvimento da diaconia dentro do movimento ecumênico, no seu início como 
ajuda entre igrejas após as Guerras Mundiais, e ampliando mais tarde o seu mandato 
para incluir o trabalho de desenvolvimento e se envolver em defesas de causas 
públicas. O segundo capítulo conclui apresentando a formação de ACT Aliança e sua 
visão de oferecer coordenação e cooperação na área da diaconia ecumênica. 
O Capítulo 3 apresenta o lugar da diaconia dentro do movimento ecumênico 
policêntrico de hoje. Seu principal ponto de referência é a 10ª Assembleia do CMI em 
Busan, em 2013, e seu resultado, em particular o desafio de refletir a diaconia na 
perspectiva das margens e como parte do convite à peregrinação da justiça e da paz. 
O Capítulo 4 fornece uma reflexão teológica básica sobre a diaconia. Esboça o uso do 
termo "diaconia" e o vocabulário relacionado no Novo Testamento, e interpreta o 
termo em perspectiva trinitária, eclesial e missiológica. Em seguida, analisa o papel 
da diaconia como uma dimensão do discipulado cristão e conclui discutindo a relação 
entre a diaconia e a proclamação. 
O Capítulo 5 começa por descrever a mudança de panorama da ação diaconal e os 
novos rostos da pobreza no mundo de hoje. Apresenta os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU como uma plataforma relevante para o 
compromisso diaconal. O capítulo ainda indica alguns temas específicos de áreas 
prioritárias para a ação diaconal, como migração e refugiados, justiça econômica, 
justiça climática, justiça de gênero e justiça na saúde. 
O Capítulo 6 aborda o caráter distintivo da prática diaconal e como a sua identidade 
como ação baseada na fé e nos direitos forma a sua missão e os seus objetivos e 
métodos. Apresenta os ativos diaconais como recursos tangíveis e intangíveis que 
estão à mão para a ação diaconal, e indica as vantagens do desenvolvimento de uma 
linguagem diaconal. Finalmente, aponta para a importância da construção da 
capacidade diaconal e apresenta elementos essenciais do profissionalismo diaconal. 
O Capítulo 7 apresenta desafios e oportunidades contemporâneos, tomando em conta 
o que aprendemos nos capítulos anteriores. Trata do desafio da diminuição de 
recursos financeiros e da importância das práticas inovadoras na partilha de recursos, 
bem como de destacar a importância das parcerias e da construção de redes. 
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Finalmente, ressalta a defesa de causas (advocacy) como uma dimensão integral do 
trabalho diaconal, afirmando sua vocação profética. 
O Capítulo 8 conclui este estudo indicando o caminho a seguir. Convida o movimento 
ecumênico, as igrejas membros e as agências relacionadas a afirmar a visão e o 
mandato da diaconia ecumênica e, finalmente, propõe medidas para o fortalecimento 
de estruturas de ação compartilhada e de redes de cooperação. 
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Capítulo 1  
Introdução 

1.1 Observações preliminares 
A ideia de produzir um documento sobre diaconia ecumênica surgiu durante a 
Consulta Internacional sobre Relações entre Igrejas e Ministérios Especializados 
realizada em Malavi, África, em setembro de 2014. O relatório final propôs a seguinte 
recomendação como um ponto de ação específico: 

Que o CMI e a ACT Aliança desenvolvam conjuntamente, até o final de 2016, 
um documento que esclareça nossa compreensão conjunta da diaconia 
ecumênica e articule aquilo que somos e o que fazemos. Este documento deve 
ajudar a esclarecer a compreensão da diaconia ecumênica, delinear os 
componentes teológicos e ser prático em termos de conteúdo. Também deve 
basear-se no exercício e revisão de aprendizagens realizados em 2015. 
Destina-se a ser utilizado para a formação e treinamento na diaconia 
ecumênica visando fortalecer a capacidade institucional de nossos respectivos 
membros. 

Isso correspondeu às conclusões das Conversas Ecumênicas 21 durante a Décima 
Assembleia do CMI em Busan, República da Coreia, em 2013: 

Os participantes afirmam que as igrejas, os parceiros ecumênicos e o CMI 
devem responder ao contexto atual através do desenvolvimento de uma 
linguagem diaconal comum. Somos baseados na fé e em direitos e precisamos 
identificar o que isso significa na prática, incluindo a definição de nosso 
mandato, nossos valores fundamentais e nossos ativos diaconais. 

O presente documento procura assimilar e responder a essas preocupações e pretende 
desenvolver uma compreensão comum da diaconia ecumênica que promova o diálogo 
e a cooperação entre igrejas, parceiros ecumênicos e o CMI. 

Em junho de 2016, na reunião em Trondheim, Noruega, o Comitê Executivo do CMI, 
aprovou a direção geral deste documento e afirmou o seu propósito, que é o de 
desenvolver uma compreensão de diaconia ecumênica que: 

• Tome em consideração as experiências de longa data da prática diaconal e a 
reflexão no movimento ecumênico, em particular pelo CMI e a FLM; 

• Considere a contribuição específica das agências diaconais profissionais no 
seu papel como membros da ACT Aliança; 

• Responda as questões sociais e políticas relevantes no mundo de hoje que 
desafiam as igrejas e as agências relacionadas em sua ação diaconal; 

• Forneça uma visão teológica que sublinhe a fundação trinitária e eclesiológica 
da diaconia e que possa orientar as igrejas e agências relacionadas em suas 
práticas diaconais; 

• Proponha medidas concretas a serem tomadas para fortalecer a capacidade 
diaconal das igrejas em cooperação com seus parceiros ecumênicos. 
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1.2. Como ler este documento 
O plano de fundo descrito no parágrafo anterior forma o contexto que este documento 
pretende abordar.  

Por um lado, é a arena internacional, em que órgãos ecumênicos, como o CMI, a FLM 
e a ACT Aliança, estão engajados em ações que promovem a dignidade humana, a 
justiça e a paz. O documento procura abordar questões candentes relacionadas a essa 
arena global, incluindo tensões, desafios e oportunidades, descrevendo os esforços 
conjuntos do amplo movimento ecumênico como sendo "diaconia ecumênica". 

Por outro lado, o documento também visa refletir as mesmas questões em contextos 
locais, onde as igrejas estão engajadas em diferentes tipos de ministério diaconal ou 
social. A diversidade de contextos impossibilita que este documento dê uma resposta 
clara a todas as questões que merecem atenção, embora alguns temas básicos possam 
ser reconhecidos em todos os contextos. Por isso, propõe-se que o processo de 
recepção aborde este assunto, proporcionando espaço adequado para experiências e 
desafios locais. O documento de estudo complementar destina-se a facilitar esse 
processo. À medida em que isso acontecer, será mais fácil ver como esse processo 
deve ser seguido e como as propostas práticas podem ser implementadas. O assunto 
da capacitação e treinamento em diaconia pode ser uma dessas questões. 

Nesta fase de introdução do documento, reconhecemos que tanto “ecumênico” quanto 
“diaconia” são termos exigindo mais detalhes para que se saiba como trabalhar com 
os mesmos. Ambos os conceitos estão carregados de valores e eles expressam uma 
visão para a igreja global e sua missão no mundo. Ao mesmo tempo, eles são 
contestados. Ser ecumênico não é tão óbvio quanto pode aparecer neste e em outros 
textos vindos do movimento ecumênico. O movimento ecumênico é marcado não 
apenas por interesses comuns, mas também por tensão e conflito. Essa realidade 
desafia constantemente o conceito de diaconia ecumênica. 

Da mesma forma, o conceito de diaconia é contestado. É usado principalmente em 
algumas denominações e é mais conhecido em algumas regiões do mundo do que em 
outras. Muitas agências envolvidas no trabalho diaconal preferem não usar o termo, 
mas sim usar trabalho social ou de desenvolvimento, crendo que o termo diaconia não 
comunica bem no mundo secular, ou que pode sinalizar um afastamento “religioso” 
dos métodos profissionais de trabalho. 

Deve-se reconhecer que foi o movimento diaconal moderno que surgiu na Alemanha 
na década de 1830, que abriu o caminho para a compreensão da diaconia como o 
ministério social da igreja. Como será explicado no capítulo 4, existem argumentos 
bíblicos e teológicos para a elaboração de uma teologia da diaconia, não 
simplesmente repetindo termos como são usados no Novo Testamento. Refletir sobre 
a diaconia é, portanto, um convite para dar nova expressão à vocação de fazer parte 
da missão de Deus no mundo e compreender esse chamado (vocatio) como defesa 
(ad-vocatio) e, se necessário, provocação (pró-vocatio); o primeiro, afirmando a 
situação e o bem-estar do outro como fundamental para a realização do discipulado, e 
o outro reconhecendo que esse modo de fazer a diaconia também pode provocar 
resistência e contradição, porém sempre convencido de que será diaconia 
transformadora, chamando à existência (que é o significado original de provocar) 
novas formas de ver, julgar e agir. 
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1.3 O que entendemos por Diaconia Ecumênica?  
A diaconia ecumênica pode ser conceituada a partir de duas perspectivas. A primeira 
é o vínculo com a compreensão teológica da diaconia, baseado na reflexão que 
compreende a diaconia como dimensão integral da natureza e da missão da igreja. 
Esta perspectiva reflete a diaconia como um conceito bíblico e teológico; pretende 
identificar motivos e elementos normativos que orientem a compreensão e a prática da 
diaconia. Um desses motivos é a imagem dos seres humanos criados à imagem de 
Deus; e o outro é a vocação de compaixão e justiça. 

Nessa perspectiva pode-se reconhecer que a diaconia expressa um forte vínculo entre 
o que as igrejas são e o que fazem. A reflexão sobre a diaconia ecumênica exige uma 
compreensão das duas dimensões, do seu ser e da sua ação conjunta como comunhão 
mundial de igrejas e de cristãos e cristãs. O movimento ecumênico é sustentado pela 
convicção de que a unidade e o compartilhamento estão intimamente inter-
relacionados como presente e vocação graciosa de Deus. Ao mesmo tempo, o 
compromisso com a unidade e o compartilhamento não pode ser limitado à vida das 
igrejas e ao seu bem-estar; é um chamado para servir no mundo, participando da 
missão de Deus de cura e reconciliação, e de levantar sinais de esperança, anunciando 
por palavras e ações o reino de Deus, sua justiça e paz. 

A segunda perspectiva é prática e descreve como as igrejas, além de fronteiras 
confessionais e geográficas, estão envolvidas em ações diaconais. Esta apresentação 
se concentra no movimento ecumênico e no seu papel na promoção e coordenação do 
trabalho diaconal. O Conselho Mundial de Igrejas teve um papel fundamental desde a 
sua fundação em 1948, quando estabeleceu uma Divisão de Ajuda e Serviço Inter 
Igrejas a Refugiados. Desde então, o CMI tem participado de uma grande quantidade 
de programas e projetos com um perfil diaconal claro, mesmo sem usar o termo 
"diaconia". Como parte desta prática diaconal, o CMI estimulou as igrejas membros a 
participarem da diaconia ecumênica e a fortalecer suas capacidades diaconais. A 
Federação Mundial Luterana também esteve fortemente envolvida na diaconia 
ecumênica, em particular através do Serviço Mundial. Tanto o CMI como a FLM 
contribuíram muito para a fundação da ACT Aliança, com o objetivo de estabelecer 
uma plataforma coordenada para a diaconia ecumênica que expressasse a visão 
conjunta do movimento ecumênico com as igrejas membros e suas agências 
relacionadas, visando auxiliar as pessoas necessitadas e trabalhar por um mundo 
melhor. 

A Constituição do Conselho Mundial de Igrejas define diaconia (serviço) como uma 
dimensão integral de sua visão e vida. O Artigo III afirma:  

O propósito principal da comunhão de igrejas no Conselho Mundial de Igrejas 
é chamar um ao outro para a unidade visível em uma fé e em uma comunhão 
eucarística, expressada em culto e vida comum em Cristo, através de 
testemunho e serviço ao mundo e avançar em direção a esta unidade para que 
o mundo creia. 

 
Além disso, lemos que, 

ao buscar a koinonia (comunhão) na fé e na vida, no testemunho e no serviço, 
as igrejas, através do Conselho: (...) expressam seu compromisso com a 
diaconia ao atender às necessidades humanas, rompendo barreiras entre as 
pessoas, promovendo uma família humana em justiça e paz e defendendo a 
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integridade da criação para que todos possam experimentar a plenitude da 
vida. 

Aqui, os termos "diaconia" e "serviço" são usados indistintamente, o que é bastante 
comum nos textos do movimento ecumênico. No entanto, existem diferenças entre os 
dois. "Diaconia" tem conotações teológicas mais fortes, enquanto "serviço" aponta na 
direção da ação concreta. Isso pode dar a impressão de que diaconia é um conceito 
cristão de uso interno, que não é facilmente aplicável na arena pública onde os 
serviços são realizados. Por outro lado, o termo serviço também pode ter conotações 
problemáticas, especialmente se associado a um padrão de ação que separa entre 
doadores e beneficiários, ou que ignora o contexto social e político em que é 
realizado. 

Este documento apresenta a diaconia ecumênica como ação baseada na fé e baseada 
nos direitos; os capítulos seguintes elaborarão o significado desses termos e sua 
função crítica em relação aos desafios e oportunidades no mundo de hoje. Para se 
basear em direitos refere-se, por um lado, ao conceito bíblico de justiça e à herança 
profética de desmascarar a injustiça sistêmica e defender os direitos dos pobres e, 
além disso, refere-se aos direitos humanos e ao seu papel central na formação de uma 
sociedade justa. O compromisso com os direitos humanos convenceu os atores da 
diaconia ecumênica a incluir a defesa de causas (advocacy) em seu trabalho com o 
desafio de levar em conta os detentores de deveres. Isso nos ajuda a ver como a 
diaconia é diferente da ação benevolente e não quer substituir as responsabilidades de 
outros atores, incluindo os governos. 

Essa compreensão da diaconia como ação baseada na fé e nos direitos nos abre para 
definir atividades como sendo de diaconia ecumênica nos casos em que esse termo 
não é usado; e também permite a designação da ACT Aliança como um consórcio de 
agentes diaconais, embora a Aliança e muitos dos seus membros não tenham incluído 
a terminologia da diaconia em sua língua vernácula. 

O Dicionário do Movimento Ecumênico define Diaconia como "o serviço responsável 
do Evangelho por meio de atos e palavras realizados pelos cristãos em resposta às 
necessidades das pessoas". Esta redação indica três componentes na compreensão da 
diaconia: é ação ou realização de serviços, por meio de atos e palavras; a fé cristã 
motiva essa ação e a vê como uma expressão do discipulado cristão; a intervenção 
diaconal considera a realidade social e procura com o seu desempenho aliviar o 
sofrimento humano e promover a justiça, a paz e a dignidade humana. 

Esta definição abre a possibilidade de ver a diaconia ecumênica como uma expressão 
específica da diaconia, que em seu sentido mais amplo é o mandato atribuído a todas 
as igrejas, a nível local e nacional, e a cada cristão como parte integrante do 
discipulado. Todos os batizados e as batizadas são chamados a ser "um sacerdócio 
santo" (1 Pedro 2: 5), são chamados a participar da missão de Deus de cura e 
reconciliação, e a servir o próximo e se comprometer com causas de justiça e paz. 
Esta vocação pode ser entendida como "o diaconato de todos os crentes", com base na 
visão de que o Espírito de Deus os empodera e equipa para o serviço, do mais jovem 
ao mais velho, homens e mulheres (Atos 2:17). Daí segue-se que a vocação diaconal, 
em primeiro lugar, se relaciona com a vida cotidiana: a família que cuida dos seus 
membros e, em particular, das crianças e dos idosos, do bairro e do local de trabalho, 
da sociedade civil e de outros espaços para a ação social. As atividades diaconais 
organizadas por congregações locais e outras estruturas da igreja, também os agentes 
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diaconais profissionais, todos dependem de e são em grande parte destino do 
diaconato de todos os crentes. Este é também o caso da diaconia ecumênica, razão 
pela qual é tão importante afirmar e fortalecer essa expressão básica de capacidade e 
compromisso diaconal. 

 

1.4. O contexto deste documento 
A Diaconia tem como objetivo responder aos desafios contextuais quando se desloca 
para cenários em mudança. A reflexão sobre a diaconia, portanto, inclui uma análise 
do ambiente social e político em que está realizando seu trabalho. No que se segue, 
devemos apontar algumas tendências básicas no mundo de hoje, que desafiam a ação 
diaconal e, ao mesmo tempo, oferecem oportunidades para práticas inovadoras. 
Finalmente, analisaremos brevemente o cenário ecumênico em mudança que também 
afeta a diaconia ecumênica. 

Modificação de paradigma de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento 
tradicional de oferecer ajuda aos países "em desenvolvimento" centrado no 
crescimento econômico está sendo substituído por uma nova abordagem que integra 
mais dimensões. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) 
procuram respostas globais aos desafios globais e convidam não apenas os governos, 
mas também a sociedade civil e os atores baseados na fé a contribuir para a sua 
realização. A Agenda ODS 2030 representa uma nova plataforma pública para o 
envolvimento diaconal. Ela desafia a diaconia ecumênica a desenvolver estratégias de 
ação e a equipar igrejas locais e outros parceiros para assumir um papel ativo em 
relação à agenda dos ODS. 

Redução de espaço da sociedade civil. Existe uma preocupação crescente com o fato 
de a sociedade civil estar sendo cada vez mais pressionada em todo o mundo. Essa 
tendência manifesta-se através de restrições e repressões sistemáticas que afetam as 
organizações de direitos civis e os defensores dos direitos humanos em um número 
cada vez maior de países. As regulamentações restringindo ou reprimindo as ONGs 
tornaram-se um desafio operacional para o trabalho independente de agentes 
diaconais e seus parceiros internacionais. Além disso, outras leis, como as leis de 
antiterrorismo, de segurança, de controle de meios de comunicação e internet 
restringem o campo de atuação da sociedade civil. Isso levou a mudar para muito pior 
as condições de trabalho de agentes diaconais. 

Aumento do nacionalismo. Em muitas partes do mundo estão emergindo novas formas 
de nacionalismo político, muitas vezes expressando egoísmo nacional e políticas que 
visam desmantelar princípios de solidariedade global. Onde isso acontece, esse tipo 
de nacionalismo surge junto com o papel de enfraquecimento do Estado e a crescente 
desconfiança na ordem política estabelecida. Muitas vezes está ligado à xenofobia, 
levando ao racismo e ao discurso de ódio. Essa tendência ideológica desafia a 
diaconia ecumênica a se envolver no debate público, a promover sua visão sobre a 
dignidade humana e a construir uma ordem civil baseada no bem comum e nos 
direitos humanos. 

Religião e desenvolvimento. Há um crescente reconhecimento do papel da religião no 
desenvolvimento e dos líderes religiosos como agentes de mudança. Este papel é, no 
entanto, ambíguo: em alguns casos, a fé religiosa e os líderes aumentam o 
combustível para ações violentas e dificultam o desenvolvimento. A diaconia 



12 
	

ecumênica é desafiada, juntamente com outros agentes sociais e de desenvolvimento, 
a aumentar sua competência para trabalhar com comunidades de fé e seus líderes. Tal 
habilidade inclui uma crítica adequada da religião, incluindo a nossa, discernindo seus 
papéis positivos e negativos na promoção da dignidade humana e do bem comum. 
Também requer desenvolvimento de capacidades para o trabalho diaconal. 

Aprofundando as desigualdades socioeconômicas. A injustiça econômica continua a 
crescer, tanto dentro dos países como a nível mundial. Em janeiro de 2017, a Oxfam 
publicou um relatório indicando que os oito homens mais ricos do mundo possuem a 
mesma riqueza que os 3,6 bilhões de pessoas que compõem a metade mais pobre da 
humanidade. Essa crescente desigualdade tem muitas consequências negativas, pois 
exclui grandes populações de bens e serviços comuns que deveriam garantir os seus 
direitos e bem-estar fundamentais. A justiça econômica, portanto, exigirá maior 
atenção dos atores diaconais, e deve estar no topo da agenda da diaconia ecumênica. 

O cenário do sofrimento, da injustiça e da guerra. Os agentes da diaconia ecumênica 
compartilham o compromisso de responder ao sofrimento humano em momentos de 
crise e guerra. A politização da ajuda e a deterioração do ambiente de segurança 
impactaram as condições para este compromisso. Os atores precisam equilibrar a 
necessidade de ajudar os que sofrem com o dever de cuidar de seus funcionários. 
Estão sendo desafiados cada vez mais os princípios humanitários e o direito 
internacional dos direitos humanos como um enquadramento comum orientando as 
ações humanitárias. Simultaneamente, há uma constatação crescente de que as 
respostas estão sendo dadas por atores locais sem o apoio financeiro adequado da 
comunidade internacional. Potencialmente, isso pode levar a uma situação em que as 
causas profundas da pobreza e do sofrimento não sejam abordadas, afastando-se do 
foco do desenvolvimento sustentável a longo prazo e os problemas políticos não 
sendo resolvidos. 

Migração forçada. É crescente e maior do que nunca o número de pessoas forçadas a 
deixar suas casas na esperança de um futuro melhor em um novo lugar, muitas vezes 
em um outro país. A agitação social e política é uma das suas principais forças 
motrizes; a outra são as consequências das mudanças climáticas. São os refugiados, os 
requerentes de asilo, as pessoas forçadas a se deslocar ou os considerados "refugiados 
econômicos", todos enfrentam situações marcadas por incertezas e falta de direitos. 
Muitos foram explorados por traficantes criminosos. Ao chegar ao seu pretendido 
destino experimentam discriminação, xenofobia e racismo. A sua situação desafia a 
diaconia ecumênica a empreender ações inovadoras, que envolvem defesa de causas 
(advocacy) e promoção da inclusão dos migrantes na igreja e na sociedade. 

Crianças e jovens. Mais de um quarto da população global tem menos de 15 anos de 
idade; em situações de crise e conflito, as crianças e jovens estão entre os mais 
vulneráveis. Investir no bem-estar das crianças e dos jovens garantirá um 
desenvolvimento mais positivo das sociedades. Igrejas e agentes diaconais podem 
assumir um papel de liderança na defesa de crianças, o que claramente corresponde à 
visão cristã da família e da sociedade como espaço seguro para as crianças e o 
desenvolvimento de seus talentos. A UNICEF optou pela visão de que as crianças não 
deveriam ser vistas simplesmente como um "grupo vulnerável", mas sim como atores 
com seus próprios direitos, que podem transformar a trajetória de desenvolvimento de 
uma nação se forem priorizadas em políticas e orçamentos. 
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Crise ecológica. As mudanças climáticas e outras questões ecológicas estão causando 
destruição ecológica sem precedentes, em muitos casos levando a insegurança 
alimentar e falta de água limpa. Por um lado, já foram alcançados alguns resultados 
importantes, principalmente graças ao trabalho da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), em particular a reunião da COP 21 
em Paris em 2015. Por outro lado, políticos populistas que rejeitam que as mudanças 
climáticas estejam sendo causadas por seres humanos estão ganhando poder em 
muitos países, prejudicando o apoio político para implementar as decisões tomadas. A 
justiça climática, portanto, continua a ser uma questão central para a diaconia 
ecumênica, tanto no nível de defesa de causas (advocacy) como no testemunho 
público, e na promoção e implementação de uma agenda de resiliência a nível local. 

O cenário do movimento ecumênico também está mudando. Embora no passado tenha 
sido concebido como vertical, com um centro forte, hoje se vê como policêntrico, 
afirmando um modelo horizontal de relações e cooperação. Também reconhece o 
contexto mais amplo das igrejas e comunidades cristãs e está empenhado em 
estabelecer novas formas de relacionamento que afirmem a vocação conjunta das 
igrejas de testemunho e serviço. 

Os seguintes temas indicam alguns desafios e oportunidades contemporâneas: 

Defesa de causas (advocacy) e diaconia profética como sinais de esperança. A defesa 
de causas das igrejas pode basear-se somente numa fé cristã capaz de fazer uma 
abordagem profética e crítica visando transformação e esperança. O movimento 
ecumênico é chamado a ser uma comunhão de esperança viva, sempre "pronto para 
responder a qualquer pessoa e explicar qual a razão da esperança que está em vocês" 
(1 Pedro 3:15). Isso deve ser feito em responsabilidade mútua, em termos de 
autocrítica e análise crítica, e em sinais de esperança e de ação comum. A partir desse 
entendimento, a diaconia ecumênica também deve ser capaz de render conta de sua 
esperança e de como seu trabalho oferece sinais de esperança. Ao fazer isso, deve 
afirmar o direito de toda pessoa à esperança, contribuindo para a construção de um 
mundo que "não deixa ninguém para trás", como afirma a visão da Agenda 2030.  

Teologia pública e diaconia. Há uma consciência crescente de que o testemunho 
público e a incidência são partes integrantes da missão da igreja e do trabalho 
diaconal. Isso estimulou a criação e promoção de diferentes formas de "teologia 
pública". Seu objetivo é fortalecer as igrejas em sua responsabilidade pública e 
trabalho diaconal, respondendo a contextos de crescente extremismo religioso, 
violência e corrupção. 

Em 2017, as igrejas comemoraram os 500 anos desde a publicação das 95 Teses de 
Lutero. Este evento marcou o início da reforma luterana que pretendeu a renovação da 
Igreja com base na centralidade da graça libertadora de Deus em Jesus Cristo e na 
vocação de servir o próximo. Esta reforma introduziu novas práticas de abordar a 
questão da pobreza, e chamou as autoridades políticas para prestar cuidados e 
educação aos necessitados. Sua doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes 
afirma que todos os batizados estão capacitados para participar da missão de Deus e 
que um espaço privilegiado para o serviço é o exercício da profissão secular que 
contribui para o bem comum. Faz sentido reformular esta teologia da vocação como o 
diaconato de todos os crentes. 

A Peregrinação da Justiça e da Paz. A Assembleia do CMI em 2013 chamou as 
igrejas e todas as pessoas de boa vontade a embarcarem em uma "peregrinação de 
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justiça e paz". Os objetivos incluem chamar as igrejas para que se movam para fora de 
suas zonas de conforto e respondam às flamantes questões do mundo de hoje, e para 
que levantem sinais de esperança. A peregrinação está afirmando a experiência de que 
unidade e serviço se fortalecem mutuamente, e a visão de que a missão do ecumênico 
não pode ser restrita ao bem-estar das próprias igrejas. Seu mandato é participar da 
missão de Deus, cujo objetivo é a cura do mundo e a vinda do reino de Deus. A 
vocação para a diaconia constitui assim parte integrante do conteúdo a ser descoberto 
na peregrinação da justiça e da paz na vida das igrejas. Ao mesmo tempo, a 
peregrinação inspira a diaconia ecumênica a renovar seu compromisso com a justiça e 
a paz em parceria com as igrejas e as pessoas de boa vontade. 

 

1.5. Textos sobre Diaconia Ecumênica 
Diaconia tem sido desde há muito um tema de reflexão no movimento ecumênico. 
Esta seção apresenta alguns dos textos existentes. O presente documento baseia-se em 
grande parte neles. Além disso, há boa informação em artigos-chave no Dicionário do 
Movimento Ecumênico e na apresentação da Diaconia no Movimento Ecumênico pelo 
falecido Richard D.N. Dickinson em A History of the Ecumenical Movement (Uma 
História do Movimento Ecumênico). 

Em 1964, a Comissão de Fé e Ordem organizou uma consulta em Genebra sobre o 
ministério do diácono. O relatório apresenta não apenas o papel deste ministério, mas 
também a sua relação com a diaconia, "o serviço àqueles que estão com carência", e 
ali afirma que a "Igreja não pode ser verdadeiramente a Igreja de Jesus Cristo sem se 
entregar a tal diaconia ". O documento Batismo, Eucaristia e Ministério, também 
preparado pela Comissão de Fé e Ordem, reflete em grande parte este entendimento. 

A Comissão Ajuda Entre Igrejas, a Refugiados e Serviço Mundial (CICARWS), do 
CMI, teve um papel de liderança na promoção de reflexões criativas sobre a diaconia 
na família ecumênica. Organizou várias consultas, muitas vezes de uma perspectiva 
mais prática, com o objetivo de conectar a reflexão teológica crítica à prática 
inovadora. Em 1966, o CMI convocou uma consulta mundial sobre ajuda entre 
igrejas, a refugiados e serviço mundial em Swanwick, no Reino Unido, que 
acrescentou a ideia de promoção social ou ação social ao conceito de trabalho e 
serviço de ajuda social que prevalecia na época. 

Após a Assembleia de Nairóbi em 1976, o CMI iniciou um projeto de estudo sobre 
Compartilhamento Ecumênico de Recursos CER (Ecumenical Sharing of Resources 
ESC) que aborda questões críticas emergentes sobre a individualidade e a identidade 
de igrejas consideradas como "recebedoras" e sua parceria com igrejas "enviantes" ou 
"provedoras". Este projeto de estudo levou à publicação de um guia de estudo 
chamado Mãos Vazias. Seguem a Agenda para as Igrejas em 1980 e, mais tarde, a 
consulta global sobre Koinonia (Comunhão) realizada em El Escorial, Espanha, em 
1987, que foi o ponto culminante do processo de CER (Compartilhamento Ecumênico 
de Recursos). 

A consulta sobre Conceitos Contemporâneos da Diaconia, realizada em Genebra em 
1982, em muitos aspetos tornou-se um importante marco. Ela colheu impulsos do 
processo de CER e, além disso, de outra consulta que o CICARWS organizou, em 
Chania, Creta, em 1978, sob o tema Abordagem Ortodoxa da Diaconia. O material 
dessas reuniões inspirou fortemente a Sexta Assembleia do CMI em Vancouver, em 
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1983, e sua visão sobre a diaconia "como o ministério da igreja de partilha, cura e 
reconciliação". 

Outro evento importante organizado pela Comissão Ajuda Entre Igrejas, a Refugiados 
e Serviço Mundial CICARWS foi a consulta global em Larnaca, Chipre, em 1986. 
Desta vez, um grande número de participantes representava igrejas do Sul global; ali 
deram maior ênfase ao papel da igreja local e à dimensão profética da ação diaconal. 

Depois de 1991, a Unidade IV do CMI, e em particular a equipe Diaconia & 
Solidariedade, recebeu o mandato de aprofundar as questões levantadas pela consulta 
de Larnaca. Em 2002, Chris Ferguson e Ofélia Ortega produziram um documento 
intitulado Diaconia Ecumênica, que permanece inédito em inglês. Outra publicação 
desse mesmo ano, Da Ajuda entre Igrejas ao Jubileu, trouxe uma apresentação 
histórica da diaconia ecumênica. Além disso, o CMI publicou dois folhetos que 
relacionam assuntos de pobreza e desenvolvimento com a diaconia: Pobreza: um 
escândalo que desafia as igrejas, Contextos atuais e abordagens em Diaconia e 
Desenvolvimento. Um Guia de Estudo (2004) e Diaconia: Criando Harmonia, 
Buscando Justiça e Praticando Compaixão (2005). Em 2010, William Temu redigiu 
um documento intitulado Mapeamento da Diaconia Profética (Mapping Prophetical 
Diakonia). Ele apresentou os vários tipos de trabalho diaconal em toda a comunhão 
do Conselho Mundial de Igrejas. O relatório foi submetido à Consulta Global sobre 
Diaconia Profética, que ocorreu em Utrecht, Holanda, em dezembro desse ano; 
permanece inédito. 

Em preparação para a Décima Assembleia do CMI em Busan, três programas do 
CMI, Solidariedade e Diaconia, Comunidades Justas e Inclusivas e Missão e 
Evangelismo, organizaram em conjunto uma conferência sobre a diaconia em 
Colombo, Sri Lanka, em junho de 2013. O documento desta reunião, Perspectivas 
Teológicas sobre a Diaconia no Século XXI, foi incluído no livro de materiais 
preparatórios para a Assembleia de Busan. Após a Assembleia, a Revista Ecumênica 
editou todo um exemplar sob o título Novas Perspectivas sobre a Diaconia (New 
Perspectives on Diakonia), incluindo relatórios e comentários. 

Além disso, a Federação Luterana Mundial (FLM) também contribuiu para as 
reflexões sobre a Diaconia Ecumênica. Ao preparar a 10ª Assembleia da FLM em 
Winnipeg (2003), foi realizada uma consulta em Johanesburgo, África do Sul, em 
novembro de 2002, sobre o tema Diaconia Profética: "Para a Cura do Mundo". A 
Assembleia de Winnipeg recomendou a continuação do trabalho da diaconia, o que o 
Departamento de Missão e Desenvolvimento da FLM efetivou através de um 
programa chamado "Compreensão da diaconia e seus princípios orientadores". O 
programa organizou várias oficinas em diferentes partes do mundo e uma consulta 
final em Adis Abeba, Etiópia, em outubro de 2008. As conclusões estão no livro 
Serving the Whole Person (Servir a pessoa integralmente). Também estão refletidas 
no documento Diaconia em Contexto, que foi recebido pelo Conselho da FLM em 
2009. A FLM também teve um processo de estudos relacionado ao entendimento e 
papel do ministério do diácono, relatado na publicação The Diaconal Ministry of the 
Church (O Ministério Diaconal da Igreja). 
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1.6. Sumário deste documento 
Este primeiro capítulo apresentou os antecedentes deste documento e introduziu uma 
definição de diaconia ecumênica. Também delineou algumas tendências importantes 
no contexto contemporâneo em que a diaconia ecumênica está realizando o seu 
trabalho. Quer desafiar os agentes diaconais a refletir sobre o caráter distintivo da 
ação baseada na fé e nos direitos e encorajar inovações em sua prática. Finalmente, 
trouxe uma lista de textos sobre a diaconia que foram produzidos no âmbito do 
movimento ecumênico, em particular o CMI e a FLM. 

O Capítulo 2 apresenta a História da Diaconia Ecumênica. Começa com a Igreja 
Primitiva e seu compromisso em atender as pessoas necessitadas, uma prática que 
continuou em diferentes formas ao longo da história da igreja e é tida como parte 
integrante da ação missionária. Em seguida, concentra-se no desenvolvimento da 
diaconia no movimento ecumênico, seu início como ajuda entre as igrejas após as 
Guerras Mundiais, ampliando mais tarde seu mandato com a inclusão do trabalho de 
desenvolvimento e envolvimento em incidência pública. Aponta etapas importantes 
para aprofundar a compreensão da diaconia ecumênica, com uma consciência 
crescente de sua dimensão eclesial e profética, e, ao mesmo tempo, ressalta a 
importância da competência profissional. O capítulo conclui apresentando a formação 
da ACT Aliança e sua visão de proporcionar coordenação e cooperação na área da 
diaconia ecumênica. 

O Capítulo 3 apresenta a diaconia no movimento ecumênico policêntrico de hoje. Seu 
principal ponto de referência é a Assembleia do CMI em 2013 e o seu resultado. Essa 
Assembleia foi desafiada a refletir a diaconia na perspectiva das margens e concluiu 
seu trabalho convidando todas as pessoas de boa vontade para uma peregrinação de 
justiça e paz. 

O Capítulo 4 fornece reflexão teológica sobre a diaconia. Esboça o uso do termo 
"diaconia" e seus termos relacionados no Novo Testamento, e apresenta o conceito 
em uma perspectiva trinitária, eclesial e missiológica. Vê a diaconia como uma 
dimensão do discipulado cristão, e conclui discutindo a relação entre diaconia e 
proclamação. 

O Capítulo 5 começa descrevendo o cenário em mudança da ação diaconal e os novos 
rostos da pobreza no mundo de hoje. Apresenta os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU como uma plataforma relevante para o compromisso diaconal. O 
capítulo indica alguns temas específicos como áreas prioritárias para ação diaconal, a 
saber, migração e refugiados, justiça econômica, justiça climática, justiça de gênero e 
justiça da saúde. 

O Capítulo 6 reflete sobre o caráter distintivo da prática diaconal e sobre a forma 
como a sua identidade como ação baseada na fé e nos direitos constituem sua missão, 
objetivos e métodos. Além disso, apresenta os ativos diaconais, os recursos tangíveis 
e intangíveis que estão à mão para a ação diaconal e indicam as vantagens de 
desenvolver uma linguagem diaconal. Finalmente, aponta para a importância da 
construção da capacidade diaconal e apresenta elementos essenciais para serem 
incluídos no profissionalismo diaconal. 

O Capítulo 7 apresenta Desafios Contemporâneos e Oportunidades aproveitando a 
aprendizagem dos capítulos anteriores. A sua primeira parte aborda o desafio 
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resultante da diminuição de recursos financeiros e a importância da prática inovadora 
na partilha de recursos. A segunda parte analisa parcerias e a importância da 
construção de redes, incluindo organizações seculares e com pessoas de outras 
religiões. A terceira parte sublinha a incidência como uma dimensão integral do 
trabalho diaconal afirmando sua vocação profética. 

O Capítulo 8 conclui o documento indicando O caminho a seguir. Convida o 
movimento ecumênico, suas igrejas membros e agências relacionadas, a afirmar a 
visão e o mandato da diaconia ecumênica e propõe medidas para o fortalecimento das 
estruturas de ação compartilhada e redes de cooperação. Além disso, propõe-se a 
construir capacidade diaconal e, finalmente, a incluir códigos de conduta no trabalho 
diaconal. 
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Capítulo 2  
A História da Diaconia  Ecumênica 

2.1. Introdução 
Este capítulo apresenta um esboço histórico da história da diaconia ecumênica, 
começando com a Igreja Primitiva e seu atendimento a pessoas necessitadas. Passa 
para a era missionária e seu testemunho de missão holística, em particular a sua longa 
tradição de missão médica. 

Desde o início do movimento ecumênico a diaconia tem sido parte integrante do seu 
mandato e trabalho. Assim a ajuda entre igrejas tornou-se uma tarefa central do CMI 
desde a sua fundação em 1948. Desde então, novos desafios e perspectivas moldaram 
a diaconia ecumênica, tanto na sua prática como na sua compreensão. A década de 
1960 introduziu a busca pela profissionalização e o envolvimento no trabalho de 
desenvolvimento. Ao mesmo tempo, levantaram-se questões de justiça e de 
solidariedade com pessoas oprimidas e seus movimentos de libertação. As discussões 
posteriores enfatizaram a dimensão eclesial da diaconia e, em particular, o papel da 
igreja local na atuação da diaconia. Ressaltou a diaconia como parte integrante da 
missão holística da Igreja, particularmente quando reconheceu a distinção do trabalho 
diaconal. No movimento ecumênico hoje a diaconia é afirmada como baseada na fé e 
em direitos. 

A fundação da ACT Aliança proporcionou uma nova oportunidade para a 
coordenação da diaconia ecumênica e para manter formas de parcerias bilaterais e 
multilaterais que incluem respeito e espaço para as igrejas locais e seus recursos 
diaconais. Ao mesmo tempo, e através de seus vínculos organizacionais com o CMI e 
a FLM, a ACT Aliança proporcionou visibilidade ao compromisso diaconal do 
movimento ecumênico. 

 

2.2. A Igreja Primitiva 
De acordo com as narrativas dos evangelhos, Jesus ordenou que os seus discípulos 
continuassem seu ministério de cuidar das pessoas necessitadas: "O reino dos céus 
está próximo. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem 
os demônios. Vocês receberam de graça, portanto também deem de graça"(Mateus 10: 
7-8). 

A Igreja Primitiva integrou este mandato em seu ser e em sua missão. Em Atos 2: 44-
45 lemos sobre a comunidade estabelecida em Jerusalém no Dia de Pentecostes, na 
qual "todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que 
tinham; eles vendiam seus bens e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de 
acordo com a necessidade de cada um". Mais tarde, quando uma comunidade havia 
sido formada em Antioquia, onde o nome "cristãos" apareceu pela primeira vez, eles 
responderam a uma grave crise de fome e ajudaram as vítimas (Atos 11: 27-30). 

O cuidado com os pobres permaneceu assim uma tarefa central, como Paulo relata 
sobre o seu encontro em Jerusalém com os outros apóstolos: "Eles pediram apenas 
uma coisa, que lembremos dos pobres, e isso sempre eu tenho procurado fazer" 
(Gálatas 2: 10). 
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Os documentos do Novo Testamento mostram que a Igreja Primitiva praticava o que 
descreveríamos hoje como diaconia ecumênica. Paulo se refere em suas cartas 
(Romanos 15:31 e 2 Coríntios 8-9) à "diaconia" em favor da igreja em Jerusalém que 
estava passando por tempos difíceis, sob a forma de uma ação conjunta de coleta de 
dinheiro das igrejas de outra região cujo resultado ele próprio levaria a Jerusalém. Seu 
apelo à igreja em Corinto preenche dois capítulos completos (2 Coríntios 8-9). Pode 
ser lido como uma exposição teológica sobre solidariedade ecumênica e diaconia (e 
até mesmo como um modelo para um Apelo ACT no contexto ecumênico de hoje!). 

Vale ressaltar que o apóstolo Paulo argumenta teologicamente ao instar os coríntios a 
compartilhar o que ele chama de "ministério aos santos" (2 Coríntios 8: 4). Em 
nenhum momento ele pede-lhes que tenham pena dos pobres e dos seus sofrimentos. 
Em vez disso, ele lembra aos seus leitores a sua identidade e missão como parte da 
comunhão dos que creem em Jesus Cristo. O exemplo de sua igreja irmã na 
Macedônia deveria convencê-los: embora sendo pobres, eles imploraram pelo 
"privilégio de compartilhar". Paulo conecta os dois conceitos de comunhão (koinonia) 
e diaconia, indicando a conexão orgânica entre o que são e o que são chamados a 
fazer em Cristo. Assim, compartilhar tem uma dimensão ontológica e prática. Para os 
cristãos expressa que nós pertencemos uns aos outros, o que requer o nosso cuidado 
um com o outro. 

E Paulo segue argumentando e aponta para o exemplo de "nosso Senhor Jesus Cristo 
que, apesar de ser rico, ainda assim, por sua causa, tornou-se pobre, para que, pela sua 
pobreza, você fique rico" (2 Coríntios 8: 9). Isso não significa que eles devem 
distribuir tudo, ou assumir o papel de cuidar sempre dos outros. Seu ponto é o 
"equilíbrio justo" (2 Coríntios 8: 13-14) e o cuidado mútuo, consciente de que não há 
quem nunca necessite de algo, assim como não há quem não tenha algo para 
compartilhar. 

Curiosamente, a diaconia, de acordo com Paulo, refere-se tanto à campanha de coleta 
de dinheiro quanto à boa administração (2 Coríntios 8:19 - grego: diakonoumene). Ele 
apresenta o seu colaborador Tito como um administrador responsável pelo projeto, 
portanto, alguém que goza da confiança de todos os parceiros. 

Não temos informações sobre esta campanha além do que Paulo informa. O fato de 
esta ação e sua interpretação por Paulo estarem incluídas no testemunho apostólico 
aponta para o seu significado e fornece impulsos importantes para a reflexão sobre o 
que significa ser Igreja, também hoje. 

Há muitos relatos que documentam que a Igreja Primitiva continuou a servir os 
pobres e os sofredores sem, no entanto, usar o termo diaconia para este minsitério. 
Sua maneira de praticar hospitalidade e de visitar os doentes, mesmo em tempos de 
pragas devastadoras, causou admiração pública e motivou muitos a se juntarem à 
igreja. Na verdade, muitos veem o trabalho diaconal e o alcance da Igreja Primitiva 
como a chave para a sua rápida atratividade missionária e sucesso nos primeiros três 
séculos. Sob a liderança de São Lourenço, conhecido como "o defensor dos pobres", 
os diáconos em Roma desenvolveram um vasto atendimento de caridade até meados 
do século III. Durante o tempo do Imperador Constantino, que concedeu o 
reconhecimento público da Igreja, foram estabelecidos os primeiros hospitais pela 
igreja. São Basílio (+379) construiu um hospital famoso em Cesareia, na Capadócia: 
"tinha as dimensões de uma cidade". E Santa Fabíola (+399) fundou um hospital em 
Roma. Ela "reuniu todos os doentes nas ruas e estradas" e "cuidou pessoalmente das 
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vítimas infelizes e empobrecidas de fome e doença e lavou o pus de suas feridas que 
outros nem podiam ver". 

Mais tarde, os mosteiros tornaram-se centros de hospitalidade e cuidado diaconal. À 
medida que o cristianismo se espalhava, as ordens religiosas ampliavam sua rede e 
estabeleciam hospitais e outros serviços diaconais em novas partes da Europa e além. 
Ao longo de muitos séculos as ordens religiosas foram a fonte espiritual, a fortaleza 
organizacional e a espinha dorsal eclesial para o trabalho diaconal da Igreja. 

 

2.3. A era da missão  
Desde o início, a Igreja esteve envolvida no trabalho missionário que levaria a fé 
cristã através de limites geográficos, sociais e culturais. O movimento missionário é o 
contexto em que o movimento ecumênico, incluindo a diaconia ecumênica, cresceu e 
se desenvolveu. 

A missão das igrejas orientais foi dirigida principalmente para a Europa Oriental e 
Ásia; e as igrejas ocidentais enviaram missionários para o oeste e norte da Europa. 
Embora a ação missionária assumisse diferentes expressões ao longo dos séculos, 
normalmente incluiria cuidados aos doentes e sofridos, ou seja, o que hoje podemos 
descrever como prática diaconal. 

O movimento missionário moderno originou-se na Europa e na América do Norte e 
desdobrou-se em várias formas, tanto no período pré-colonial como no período 
colonial. A maioria dos missionários foi para a África e a Ásia, um processo iniciado 
no século 18 (Missão Herrnhuter). Em muitos casos, o estabelecimento de campos 
missionários no período colonial ocorreu paralelo à expansão das potências coloniais 
ocidentais. Muitas vezes, isso criou laços infelizes e os missionários foram percebidos 
como parte do empreendimento colonial e como representantes dos valores ocidentais 
e do seu estilo de vida. No entanto, também deve ser lembrado que nem todos os 
missionários eram originários de potências coloniais; e que também houveram casos 
durante o período colonial em que foram os missionários que particularmente 
valorizaram as línguas e culturas locais e até mesmo foram pioneiros na elaboração de 
primeiros escritos, dicionários e traduções da Bíblia. Através de seus serviços, as 
pessoas foram educadas e capacitadas para assumir liderança em processos de 
independência e construção nacional. O trabalho da missão teve, assim, uma profunda 
influência na educação e no desenvolvimento social de muitos países e mesmo a 
cooperação para o desenvolvimento permanece em dívida com o patrimônio 
missionário e sua história. 

O movimento ecumênico afirmou o ministério médico como uma dimensão muito 
importante da missão da igreja. Em 1964 e 1968, o Conselho Mundial de Igrejas 
(CMI) e a Federação Luterana Mundial (FLM) organizaram duas consultas em 
Tubinga, na Alemanha, com foco na missão médica no Sul global e no papel da igreja 
na cura. Como consequência, em 1968 o CMI criou a Comissão Médica Cristã (CMC) 
com o objetivo de ajudar as igrejas membros envolvidas no trabalho de saúde. A 
CMC também desenvolveu vínculos com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
desempenhou um papel importante na promoção dos cuidados primários de saúde e 
numa abordagem holística da saúde e da cura. 

Ainda assim, a história do movimento missionário moderno é ambígua, em particular 
quando se trata da situação dos povos indígenas e dos grupos minoritários. Em 1993, 
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a liderança da Igreja Anglicana no Canadá expressou um pedido de desculpas às 
pessoas nativas pela maneira como tratou crianças indígenas em escolas residenciais. 
A política dessas escolas, administrada pela missão da igreja em estreita cooperação 
com o governo canadense, era afastar as crianças da influência da cultura aborígene e 
faze-las assimilar a cultura canadense dominante. Desde a década de 1990, a Igreja 
Anglicana e outras igrejas no Canadá se comprometeram a reparar os danos causados 
por este sistema educacional, e passaram a trabalhar para a cura e a reconciliação. 
Nem todos os envolvidos em trabalhos similares assumiram uma posição corajosa 
semelhante. A situação e os direitos dos povos indígenas e grupos minoritários 
continuam a ser uma questão importante na agenda da diaconia ecumênica. 

Desde a década de 1960, muitas agências missionárias estiveram envolvidas em 
projetos de desenvolvimento em cooperação com as igrejas parceiras do Sul global. 
Nos casos em que receberam financiamento público, elas tiveram que seguir os 
requisitos governamentais de não mesclar o trabalho de evangelização com o de 
desenvolvimento. Esse processo causou debate, especialmente entre os parceiros do 
Sul global, que, em muitos casos, compreendiam a missão de forma holística, a saber, 
de realizar a missão de Deus através do trabalho de desenvolvimento e do serviço, 
conforme reconhecido posteriormente. 

O termo "diaconia" não se tornou parte do linguajar missionário devido ao fato de que 
não era muito usado até o surgimento do movimento diaconal na Alemanha, no 
Século 19, e foi principalmente restrito ao trabalho de diáconos e diaconisas. Somente 
recentemente, as organizações missionárias e os órgãos ecumênicos começaram a 
aplicá-lo também para expressar a abordagem holística praticada por eles. Este é o 
caso do documento da FLM Missão em Contexto (2004). Ele apresenta a missão 
holística abrangendo proclamação, diaconia e defesa de causas.  

O documento do CMI Juntos em direção à vida. Missão e Evangelismo em Cenários 
em Mudança, apresentado pela Comissão sobre Missão Mundial e Evangelismo 
(CMME) para a preparação da Assembleia de Busan, aponta na mesma direção. 
Afirma 

a compreensão do evangelismo que se baseia na vida da igreja local onde a 
adoração (leiturgia) está intrinsecamente ligada ao testemunho (martyria), ao 
serviço (diakonia) e à comunhão (koinonia). 

O documento também afirma que 

A igreja, em todo contexto geopolítico e socioeconômico, é chamada a servir 
(diaconia) - para viver a fé e a esperança da comunidade do povo de Deus, 
testemunhando o que Deus fez em Jesus Cristo. Através do serviço, a igreja 
participa da missão de Deus seguindo o caminho do seu Senhor Servo. A 
igreja é chamada a ser uma comunidade diaconal que manifesta o poder do 
serviço sobre o poder da dominação, capacitando e criando possibilidades para 
a vida e testemunhando a graça transformadora de Deus através de atos de 
serviço que promovem a promessa do reino de Deus. 

Há uma compreensão crescente, também entre líderes de organizações missionárias, 
que a missão e a diaconia estão intimamente ligadas e que o trabalho diaconal em si é 
um desdobramento do mandato missionário. Há também um crescente 
reconhecimento de que missão e justiça pertencem juntos. Algumas vozes, no entanto, 
de representantes de organizações missionárias evangelicais, continuarão a enfatizar 
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que a proclamação é o que realmente interessa no trabalho da missão, sendo a 
conversão individual o objetivo básico. Esta visão considera a diaconia como uma 
atividade secundária e opcional, dependendo das circunstâncias e, possivelmente, de 
apoio ao foco "real" da missão. 

Continua, portanto, sendo uma tarefa fundamental para o cristianismo em todo o 
mundo refletir teologicamente sobre a verdadeira natureza da missão, levando em 
consideração as experiências do passado e os desafios de hoje. O Capítulo 4 trará 
mais reflexão teológica sobre este assunto a partir da perspectiva da diaconia 
ecumênica. 

 

2.4. Ajuda entre Igrejas 
No século 19, os problemas de urbanização e industrialização mobilizaram as igrejas 
para atuarem juntas para abordar questões sociais, e reconheceram que suas estruturas 
tradicionais não eram suficientes e que precisavam trabalhar juntas para enfrentar 
esses desafios. Missão Rural Urbana, ACM (Associação Cristã de Moços) - YMCA, 
por sua conhecida sigla em Inglês - e organizações similares foram criadas com um 
claro perfil inter-denominacional e diaconal, e seus líderes contribuíram amplamente 
para a formação do movimento ecumênico. A diaconia, pois, tem sido uma grande 
impulsora e importante dimensão na formação do ecumenismo. O movimento Vida & 
Trabalho, desde sua primeira conferência em Estocolmo, em 1925, expressou a visão 
de que a unidade cristã e as questões sociais estão inter-relacionadas e que as igrejas 
devem agir juntas. 

O sofrimento na Europa após a Primeira Guerra Mundial convenceu os líderes das 
igrejas de que este desafio exigia novas iniciativas e uma estrutura mais sólida. Em 
1922, o Escritório Central Europeu de Ajuda Entre Igrejas foi estabelecido na Suíça, 
sob os auspícios do Conselho Federal das Igrejas de Cristo na América e da 
Federação das Igrejas Protestantes Suíças. Mais tarde aderiram outras igrejas 
europeias. O objetivo era coordenar a assistência aos refugiados e a outros que 
precisassem de socorro. Esta iniciativa modelou a diaconia ecumênica como 
cooperação multilateral entre as igrejas nas décadas que se seguiram. Em 1945, 
fundiu-se com o Conselho Mundial de Igrejas, que estava em processo de formação, e 
foi criado o Departamento de Refugiados e Ajuda Entre Igrejas. 

O Comitê Central do CMI, reunido pela primeira vez em Chichester, no Reino Unido, 
em 1949, um ano após a Assembleia de Amsterdam, ressaltou que a ajuda entre 
igrejas é uma obrigação permanente do CMI, e não uma tarefa temporária. O Dr. 
Visser 't Hooft, Secretário Geral do CMI de 1948 a 1966, defendeu fortemente esta 
posição e apelou por um "sistema de ajuda mútua", afirmando que a prática da 
solidariedade pertence à essência da nova vida, e é "uma prova de sua realidade", 
referindo-se a 2 Coríntios 8-9. Por conseguinte, afirmou, não haveria uma 
comunidade ecumênica saudável sem a solidariedade prática. 

A ajuda entre igrejas foi percebida como cooperação entre as igrejas, no entendimento 
da mutualidade e na perspectiva de que o contexto histórico decidisse se uma igreja 
deveria assumir o papel de doadora ou destinatária. A Divisão de Ajuda Entre Igrejas 
e Serviço aos Refugiados (DAEISR), como departamento do CMI, foi renomeado em 
1949, e teve nos muitos refugiados um grupo-alvo especial, não só na Europa, mas 
também em outras partes do mundo. Além disso, apoiaria projetos relacionados à 
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situações de igrejas locais, como a reparação de edifícios danificados durante a 
guerra, ou a programas que fortalecessem as capacidades internas das igrejas, como 
educação e assistência social. Este seria especialmente o caso das igrejas minoritárias 
e das igrejas na Europa Oriental, então sob o domínio comunista. 

Várias igrejas membros do CMI criaram organizações com o objetivo de financiar a 
ajuda entre igrejas. Estas organizações são muitas vezes referidas como "agências 
relacionadas" devido à sua estreita cooperação com o movimento ecumênico e seu 
mandato para financiar as atividades do DAEISR. A Folkekirkens Nødhjælp 
(DanChurchAid) começou o seu trabalho na Dinamarca já em 1922, enquanto 
Christian Aid (Reino Unido e Irlanda) surgiu em 1945. Após a Segunda Guerra 
Mundial, foram criadas mais organizações, como foi o caso de Church World Service 
(EUA) em 1946 e Norwegian Church Aid e Swedish Lutherhjälpen em 1947. 
Também em 1947, a Finn Church Aid foi, no momento da sua criação, um recipiente 
de ajuda do exterior, servindo as vítimas da guerra na Finlândia; mais tarde tornou-se 
uma agência que prestou assistência a pessoas que sofriam em outras partes do 
mundo. 

Naquela época, a liderança do CMI falava principalmente de "ajuda entre igrejas". Os 
líderes das igrejas de língua alemã e representantes da Europa do Norte preferiram 
usar o termo "diaconia", tal como o conheciam nas suas igrejas, porque levavam em 
conta que a ajuda não deveria ser restrita a igrejas e membros da igreja, mas deveria 
beneficiar aqueles que mais sofriam. Desde a década de 1830, o chamado movimento 
diaconal moderno promoveu o estabelecimento de instituições diaconais, primeiro na 
Alemanha, e mais tarde em outros países além da Europa. A maioria dessas 
instituições opera hoje em estreita colaboração com os governos locais ou nacionais, 
que financiam as suas atividades. A maioria delas não está ligada nem representada no 
movimento global da diaconia ecumênica; elas são consideradas as vezes como um 
tipo "diferente" de diaconia. No entanto, muito frequentemente líderes de igrejas 
oriundos desse contexto é que veriam a ajuda entre igrejas e o serviço de refugiados 
como uma extensão natural do tipo de trabalho que os atores diaconais desenvolviam 
em suas próprias igrejas nacionais. 

Visser 't Hooft reconheceu o potencial de aplicar o termo diaconia ecumenicamente. 
Em uma consulta do DAEISR em 1956, ele apresentou a visão de que a missão da 
Igreja se manifesta em três aspectos: kerygma (proclamação), koinonia (comunhão) e 
diaconia (serviço). Segundo ele, a diaconia é "o ministério, a expressão da fé no amor 
e compaixão cristãos e no serviço às pessoas necessitadas". Esta tríade de kerygma, 
koinonia e diakonia tem sido usada desde então como forma de expressar o vínculo 
entre a natureza da Igreja e o seu envio holístico ao mundo. 

A Assembleia do CMI em Nova Deli, em 1961, articulou uma visão semelhante ao 
proclamar testemunho, unidade e serviço (diaconia) como as três dimensões 
fundamentais, essenciais e indispensáveis para a igreja e convocou-as para se 
envolverem no "serviço ecumênico das igrejas". A integração do Conselho 
Missionário Internacional (IMC) com o Conselho Mundial de Igrejas ocorrida nesta 
Assembleia certamente contribuiu para a construção desta visão. 
 

2.5. Diaconia Ecumênica e Trabalho de Desenvolvimento 
Ajudar as pessoas necessitadas sempre inclui perspectivas além da ação, no momento 
e depois. Para as igrejas envolvidas na ajuda entre igrejas após a Segunda Guerra 
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Mundial, esta ação visou a reconciliação e o estabelecimento de novos laços de 
solidariedade entre as nações que haviam travado guerra umas contra as outras. O 
trabalho com refugiados implicava incidência e defesa da dignidade e dos direitos 
sociais e políticos de pessoas que foram forçadas a abandonar seus lares. A ajuda 
humanitária requer assistência a longo prazo, o que motiva as agências de ajuda a se 
dedicarem ao trabalho de desenvolvimento. 

Até 1961, havia dois instrumentos principais para a ajuda entre igrejas e o 
compartilhamento ecumênico: a CICARWS (Divisão de Ajuda Entre Igrejas e a 
Refugiados e Serviço Mundial), ou em sua forma anterior a DAEISR e o Conselho 
Missionário Internacional (International Missionary Council), desde 1921. A agenda 
do primeiro focava na reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, com o 
principal objetivo da ajuda entre as igrejas. E a cooperação missionária foi a principal 
agenda do segundo foco na "formação das igrejas novas" e na "descolonização". Um 
novo senso de "responsabilidades globais" das igrejas e países do Norte influenciou 
fortemente o discurso nesse período. O conceito de "sociedade responsável", que o 
CMI adotou em Amsterdam em 1948, foi então projetado para o horizonte global. 

A crescente consciência da relação mútua entre o ecumenismo e a diakonia nos anos 
50 e 60 estimulou um processo de ampliação e fusão gradual das agendas e seus 
instrumentos relacionados, bem como a conceituação da diaconia ecumênica. Em 
1957, uma consulta internacional realizada em Berlim introduziu o conceito de 
diaconia ecumênica. Isso refletiu o forte sentimento dos cristãos pós-guerra e seu 
compromisso com a paz e a luta contra a fome em escala global, com a visão de uma 
"sociedade responsável" e o compromisso das igrejas com a "diaconia social", ambos 
para serem entendidos em perspectiva global. Com isso é dada a nova ênfase da 
"diaconia ecumênica". 

A DAEISR e seus parceiros ecumênicos começaram o seu trabalho respondendo às 
necessidades dramáticas na Europa após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, em 
1954, a Assembleia do CMI em Evanston recomendou à DAEISR de prestar ajuda 
também às igrejas na África, na Ásia e na América Latina. Foi nomeado um secretário 
para as áreas não europeias, o que posteriormente na CICARWS levou ao 
estabelecimento de mesas (desks) para a Ásia, África e América Latina. Em 1956, a 
DAEISR apresentou pela primeira vez uma "lista de projetos", convidando parceiros 
financiadores do Norte para apoiá-los. Isso indicou uma mudança, do trabalho de 
emergência para o trabalho de desenvolvimento a longo prazo. Ao mesmo tempo, 
abriu uma nova prática de organização e implementação de atividades. Os 
trabalhadores técnicos em desenvolvimento tornaram-se atores chave na tarefa de 
formular projetos e garantir o padrão profissional na implementação. 

A ampliação da agenda da DAEISR levou à necessidade de esclarecer a relação com a 
instrumento existente para a partilha de recursos no Conselho Internacional de 
Missão. Em 1958, após intensas conversações entre o CMI e o Conselho Internacional 
de Missão, foi formulado o Acordo de Bad Herrenalb. Este estabeleceu diretrizes 
sobre projetos a serem apoiados, garantindo que receberiam fundos do DAEISR ou do 
Conselho Internacional de Missão. A integração do Conselho Internacional de Missão 
no CMI em 1961 levou ao estabelecimento do Departamento de Missão Mundial e 
Evangelismo DMME, e nesse mesmo ano, pela primeira vez, foi elaborada uma lista 
conjunta de projetos entre DAEISR e DMME. A separação anterior entre uma agenda 
de reconstrução no Norte e uma agenda de desenvolvimento ou de cooperação 
missionária no Sul tornou-se obsoleta. 
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Em 1960, a DAEISR foi renomeada DAEIRSM (Divisão de Ajuda Entre Igrejas, a 
Refugiados e Serviço Mundial). A sua ênfase era fortalecer um "serviço mundial" 
comum das igrejas, como afirmado em seu mandato: 

O objetivo da divisão é expressar a solidariedade ecumênica das igrejas por 
meio da ajuda mútua, a fim de fortalecê-las em sua vida e missão e 
especialmente no seu serviço ao mundo em que vivem (diaconia). 

Os termos-chave ainda eram "ajuda", "diaconia" e "serviço". Logo mais, eles seriam 
substituídos gradativamente pelo conceito de "desenvolvimento". No discurso sobre a 
DAEIRSM, muito impactado pelo otimismo sobre desenvolvimento da década de 
1960, o "serviço mundial" tendia a significar principalmente o trabalho de 
desenvolvimento e foi orientado pelas teorias de desenvolvimento dessa época. A 
diaconia ecumênica refletia o que acontecia no mundo secular. Por outro lado, 
também contribuiu ativamente para a compreensão de desenvolvimento, em particular 
afirmando que é uma questão de justiça e não de caridade.  

Em 1966, a conferência do CMI sobre Igreja e Sociedade, em Genebra, foi um evento 
importante nesta trajetória de posicionar a preocupação do movimento ecumênico 
motivada pela presença e insumos do Sul global. Outro exemplo de seu compromisso 
público foi a cooperação com a Organização Mundial da Saúde OMS, principalmente 
através da Comissão Médica Cristã do CMI, na formulação de conceitos de saúde e 
serviços de saúde globais. 

A Quarta Assembleia do CMI em Uppsala, em 1968, representa um início formal do 
engajamento intencional e organizado do movimento ecumênico na cooperação para o 
desenvolvimento. Os anos antes de 1968 já haviam visto uma cooperação reforçada 
entre a DAEIRSM e as agências nacionais ou internacionais para ajuda entre igrejas. 
As implicações da transformação da ajuda entre igrejas em ajuda para o 
desenvolvimento foram discutidas de forma crítica antes e durante a Assembleia de 
Uppsala. A utilização ou não de fundos de governos para o envolvimento por parte da 
igreja na cooperação para o desenvolvimento foi assunto de discussão crítica interna 
na DAEIRSM já em 1961. 

Na década de 1960, tida pela ONU como "a primeira década de desenvolvimento", 
houve a união de agentes públicos e humanitários, incluindo agências diaconais, na 
luta por um mundo melhor. Isso levou à formulação de teorias de desenvolvimento e a 
uma nova conscientização sobre objetivos e métodos de trabalho. Este processo de 
trabalho de desenvolvimento profissionalizado também teve consequências para a 
diaconia ecumênica, e trouxe muitas vantagens. Aumentou a consciência de qualidade 
e competência quando atuava no trabalho de desenvolvimento, levando em 
consideração as causas profundas da pobreza e abordando questões de justiça e 
direitos humanos. Isso causou um afastamento de modelos de caridade benevolentes e 
levou a práticas mais participativas e de empoderamento. Abordou questões críticas 
como o papel das mulheres na sociedade e a situação dos grupos marginalizados. 
Também promoveu práticas de administração responsável, de responsabilidade no 
gerenciamento de recursos financeiros e de auto avaliação honesta e crítica. 

A consequência foi que as agências diaconais, juntamente com a maioria das 
Organizações com Base na Fé (OBF), desfrutaram de um alto grau de confiança entre 
os doadores públicos, incluindo os governos. Em geral, pensam que as OBF são 
responsáveis, profissionais e eficazes. Os governos do Norte global passaram cada 
vez mais a financiar projetos operados por atores relacionados a igrejas, sob a 
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condição de que seguissem os requisitos estabelecidos. Os projetos deviam ser 
religiosamente "neutros" e não ser usados para promover a sua igreja. 

Mas o processo de profissionalização também trouxe algumas desvantagens. Os 
titulares de projetos orientados por padrões profissionais nem sempre viram o valor 
agregado de trabalhar com as igrejas locais. A DAEIRSM, a partir de 1971 
CAEIRSM - CICARWS - (Comissão de Ajuda Entre Igrejas, a Refugiados e Serviço 
Mundial), definiu seu mandato como serviço ao mundo no lugar de solidariedade 
entre as igrejas, "para ajudar a atender as necessidades em nome da humanidade sem 
distinção de credo, casta, raça, nacionalidade ou política".  

A partir da década de 1960, as agências relacionadas a igrejas começaram a 
implementar projetos diretamente em países em desenvolvimento, ignorando as 
estruturas ecumênicas eclesiais existentes. Isso resultou num movimento constante do 
multilateralismo para o apoio bilateral e, consequentemente, um movimento da 
cooperação entre igrejas para o trabalho de desenvolvimento profissional. Duas 
agências importantes surgiram neste período, Pão para o Mundo PPM, na Alemanha, 
em 1959, e ICCO (originalmente uma abreviatura para Comité de Coordenação Entre 
Igrejas para Projetos de Desenvolvimento), na Holanda, em 1964, ambas com um 
mandato claro de realizar atividades de ajuda ao desenvolvimento em nome de suas 
igrejas nacionais. 

A adoção das teorias de desenvolvimento implicava também que os termos 
relacionados à igreja, como diaconia, deixaram de ser usados. Alguns alegavam que, 
do ponto de vista profissional, não deveria haver diferença entre as agências 
relacionadas a igrejas e as seculares na implementação de projetos de 
desenvolvimento, pois a principal questão era atingir os objetivos estabelecidos. 
Outros questionavam essa posição perguntando por que as agências mantiveram sua 
identidade relacionada à igreja, se elas, na prática, ignoravam a auto compreensão das 
igrejas que elas mesmas tinham como parceiras para realizar o seu trabalho. Em 1972, 
a Igreja Evangélica Etíope Mekane Yesus (EECMY) enviou uma carta à FLM 
questionando a exigência de agências de desenvolvimento relacionadas a igrejas de 
separar o trabalho de desenvolvimento da evangelização ao implementar projetos 
financiados por elas. Esta carta tornou-se um símbolo da reação africana ao que se 
sentia ser a imposição de uma antropologia dicotômica ocidental no trabalho de 
desenvolvimento, de ver a fé como uma questão pessoal desconectada do 
engajamento social. 

Outras vozes questionaram o próprio sistema de ajuda, afirmando que o mesmo 
sustentava a divisão injusta entre o Norte e o Sul, entre "doadores" e "destinatários". 
A conferência do CMI sobre Igreja e Sociedade, em Genebra (1966) conclamou as 
igrejas a se afastarem da ajuda internacional direta. Em vez disso, elas deveriam 
apoiar iniciativas financiadas localmente. A Assembleia do CMI em Uppsala (1968) 
afirmou essa preocupação, reivindicando a justiça, não a caridade, e defendendo a 
transferência de poder e a participação mútua. Em 1971, o CMI estabeleceu a CPID 
(Comissão sobre a Participação das Igrejas no Desenvolvimento) com o objetivo de 
promover os movimentos populares em todo o mundo, com base na convicção de que 
sua reflexão e ação seriam mais eficazes do que a ajuda na luta por uma sociedade 
justa e participativa. Uma certa tensão inevitável marcou as posições ideológicas e 
estruturais da CAEIRSM - CICARWS e da CPID. Por um lado, contribuiu para uma 
maior conscientização sobre a complexidade da ajuda internacional e a necessidade de 
abordar questões críticas. Por outro lado, este foco em princípios gerais pode ter tido 
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como consequência que a posição do CMI como coordenador e implementador de 
projetos concretos fosse reduzida. 

 

2.6. Surge um novo paradigma 
Desde a década de 1980, houve um entendimento crescente, tanto entre os atores de 
desenvolvimento seculares como religiosos, que o atual paradigma de 
desenvolvimento não estava tendo êxito, entre outras razões, por ser quase que 
exclusivamente econômico. James P. Grant, Diretor Executivo do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), expressou esse ponto de vista na Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento no Cairo, em 1994: 

Desde a Conferência sobre População Mundial na Cidade do México, em 
1984, tornou-se cada vez mais claro que o desenvolvimento deve responder a 
um novo paradigma. Para ser sustentável hoje, o desenvolvimento não deve 
apenas produzir crescimento econômico, sustentável no sentido ambiental. 
Também deve ser sustentável no sentido humano - deve romper a pobreza na 
metade inferior do globo ou na terceira parte da sociedade e diminuir o 
crescimento da população, mantendo a democracia, os direitos humanos e a 
participação das pessoas no processo de desenvolvimento e na paz. 

O novo paradigma da diaconia ecumênica que então estava emergindo incluiu 
aprendizagens da discussão secular sobre o desenvolvimento, além da reflexão 
teológica sobre a natureza distinta da ação diaconal. É possível apontar três dimensões 
básicas que ganharam mais peso nesta nova compreensão, cada uma delas 
respondendo a questões críticas levantadas no período anterior. 

Primeiro, há a dimensão eclesiológica da diaconia. Embora a diaconia ecumênica no 
passado tenha sido frequentemente vista como ação benévola realizada por 
especialistas, a ênfase agora foi dada à sua natureza eclesial. A Assembleia do CMI, 
em Vancouver, em 1983, expressou fortemente esse entendimento: 

A Diaconia, como o ministério da igreja de partilha, cura e reconciliação, é da 
própria natureza da Igreja. Exige de indivíduos e igrejas uma doação que não 
está fora do que eles têm, mas do que são. A diaconia constantemente tem que 
desafiar as estruturas congeladas, estáticas e autocentradas da Igreja e 
transformá-las em instrumentos vivos do ministério de partilha e cura da 
Igreja. A Diaconia não pode ser confinada na estrutura institucional. Ela deve 
transcender as estruturas e limites estabelecidos da igreja institucional e 
tornar-se ação de partilha e cura do Espírito Santo através da comunidade do 
povo de Deus no e para o mundo. 

A consulta da CAEIRSM - CICARWS sobre A Abordagem Ortodoxa da Diaconia, 
realizada em Chania, Creta, em 1978, abriu o caminho para uma visão da diaconia 
como "liturgia após a Liturgia", como "uma parte integrante da consciência da 
comunidade cristã viva e do cuidado pastoral para todos aqueles dentro da 
comunidade e todos aqueles que estão ao alcance de seu conhecimento e cuidado 
amoroso". Quatro anos depois, a CAEIRSM - CICARWS organizou outra consulta 
em Genebra, sobre o tema Entendimentos Contemporâneos da Diaconia. Destacou a 
dimensão eclesial, afirmando que 
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a diaconia é essencial para a vida e o bem-estar da Igreja. (...) O coração da 
diaconia está na Eucaristia; ali está a sua origem, onde Cristo está 
compartilhando seu corpo conosco e assim nos curando. Na diaconia nos 
tornamos seguidores do Senhor. 

A consulta adicionou outra perspectiva a essa visão, que ressalta o papel da igreja 
local: 

A diaconia toma forma na Igreja local, pois em seus contextos locais as igrejas 
precisam ser servas do Senhor, abertas às necessidades da sociedade em que 
vivem. (...) Na Igreja local podemos descobrir que a diaconia nunca é uma 
relação sujeito-objeto, mas uma relação de troca em uma comunidade de cura 
e compartilhamento. As formas institucionais da diaconia, por mais úteis que 
sejam, não podem assumir a responsabilidade das comunidades cristãs locais. 

A perspectiva eclesial da diaconia abriu-a para conectá-la ao "compartilhamento", que 
se tornou um tema-chave no CMI na década de 1980 e, em particular, na busca do 
compartilhamento ecumênico de recursos. Como Cristo compartilha livremente os 
dons de pertencer à sua comunidade, os cristãos são chamados a uma vida de partilha. 
A diaconia ecumênica torna-se assim um sinal visível e um instrumento efetivo da 
vocação da Igreja no mundo. 

Em segundo lugar, há a dimensão profética da diaconia. As questões relacionadas 
com a justiça e as causas profundas da pobreza influenciaram os agentes diaconais. Se 
eles no passado tenham apresentado o seu trabalho como caridade, ou mesmo como 
um serviço humilde, agora eles ressaltam a importância de responder a questões 
sociais e políticas candentes. A ação diaconal deve visar ser à base de direitos; deve 
promover a dignidade humana e trabalhar para a justiça, a paz e a integridade da 
criação. A Consulta de Creta (1978), ao afirmar esse entendimento, ligou-a à 
dimensão eclesial da diaconia: 

O objetivo da diaconia cristã é vencer o mal. Proporciona libertação de 
injustiças e opressão. Quando a Igreja não dá o seu testemunho e não é 
profética, a reação do mundo será indiferença e apatia. A diaconia é, portanto, 
um elemento essencial na vida e no crescimento da Igreja. 

A Consulta de Genebra (1982) criticou os serviços diaconais que eram "auxiliares do 
capitalismo e do colonialismo domésticos" e não "contestavam os principais males 
sociais dos sistemas sociais e econômicos dominantes". Demandou uma diaconia que 
seja libertadora - "a preocupação principal deve ser o empoderamento das pessoas" - e 
pediu às igrejas para repensar suas prioridades e "participar no apoio a programas para 
a realização da justiça (...)". 

A Consulta de Larnaca (1986) expandiu essa visão. Em muitos aspetos, é o ponto de 
mudança no processo de conceptualização da diaconia ecumênica. O diretor da 
CAEIRSM - CICARWS, Klaus Poser, descreve isso, como consta no relatório da 
consulta: 

Houve relativamente pouca discussão sobre desenvolvimento ou projetos. Em 
vez disso, a discussão centrou-se na luta pela vida e pela solidariedade pela 
justiça. A consulta demonstrou que as manifestações do amor cristão assumem 
muitas e diversas formas e testemunham a abrangência da diaconia no 
discipulado de Jesus Cristo. 
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Assim, entende-se que a diaconia tome em consideração a questão política e seja 
profética. É política no sentido que reconhece o contexto político em que está inserida 
e desenvolve formas de ação que denunciam injustiças e apoiam processos por uma 
sociedade mais justa. É profética no sentido de que é inspirada no exemplo dos 
profetas do Antigo Testamento e de Jesus que defendeu a dignidade e os direitos dos 
excluídos e anunciou os valores do reino de Deus, entre os quais a justiça e a paz. 

Em terceiro lugar, há o novo paradigma que ressalta a dimensão holística da 
diaconia. Já a Consulta de Creta (1978) exortou a CAEIRSM - CICARWS a "dar 
maior expressão à dimensão espiritual da diaconia" e prestar atenção "ao fato de que 
os mandatos das agências especializadas aplicadas nos procedimentos atuais podem 
dificultar uma resposta à necessidade real das Igrejas". 

Em particular, aqueles que representam as igrejas do Sul global questionavam a forma 
como as agências diaconais realizavam o seu trabalho, vendo pouca diferença entre 
elas e as organizações seculares. As igrejas interpretaram o requisito de separar o 
trabalho do projeto de outras atividades relacionadas à igreja como uma maneira de 
promover uma visão de mundo ocidental. Em vez disso, defenderam uma abordagem 
holística ao trabalhar por uma sociedade mais justa, incluindo as dimensões material, 
social e espiritual da realidade humana. 

Deve-se enfatizar que as três dimensões deste novo paradigma estão inter-
relacionadas e se justificam mutuamente. A dimensão eclesiológica afirma que a 
diaconia é parte integrante da missão da Igreja, como também o é a natureza holística 
da missão, pois abrange proclamação, testemunho profético e ação diaconal. 

A CAEIRSM - CICARWS contribuiu para facilitar este novo paradigma. Ao mesmo 
tempo, define o seu papel como facilitador da ação diaconal conjunta. A Assembleia 
de Canberra (1991) decidiu dissolver a CAEIRSM - CICARWS e a CPID. A nova 
Unidade IV Compartilhamento e Serviço que foi então estabelecida teve "menos 
compromisso com a defesa da palavra diaconia", e sua principal tarefa era a rede de 
processos de reflexão. 

Em 2002, Diaconia e Solidariedade foi estabelecido como um programa do CMI. Sua 
equipe produziu alguns textos importantes que documentam o desenvolvimento da 
diaconia ecumênica. De Ajuda entre Igrejas ao Jubileu apresenta sua história, e alega 
que os conceitos (ajuda entre igrejas, diaconia, compartilhamento e solidariedade) 
mudaram ao longo do tempo, mas na essência permaneceram os mesmos: 

O conteúdo constante importante é o entendimento de que as convicções 
teológicas, espirituais e morais do movimento ecumênico devem ser traduzidas 
em verdadeiros atos de solidariedade para que a visão do ecumenismo tenha 
credibilidade, relevância e esteja enraizado na vida das pessoas. 

Chris Ferguson e Ofélia Ortega escreveram outro importante texto em nome da 
Equipe de Relações Regionais do CMI, chamado Diaconia Ecumênica. Eles 
confirmam o novo paradigma da diaconia, apresentando-o como profético, 
transformador e que busca a justiça, contribuindo assim para o que é descrito como 
"ciclo de empoderamento": 

Esta diaconia também envolve a participação na luta contínua por uma 
partilha justa e equitativa de recursos. Esse compartilhamento enfatiza a mútua 
responsabilidade e rendição de contas das igrejas e parceiros ecumênicos. O 
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compartilhamento deve ser casado com a justiça, contribuindo para um "ciclo 
de empoderamento" para que "todos possam ter vida em toda a sua plenitude" 
(João10: 10) e o compartilhar segundo a visão bíblica de que "cada um deve 
poder sentar-se sob sua videira e figueira e viver em paz e sem medo " 
(Miqueias. 4: 4) 

Esse enfoque é claramente inspirado pela visão bíblica da justiça e da paz, e por um 
ethos de compartilhamento e de reciprocidade. Por outro lado, implica princípios 
orientadores para a ação diaconal: 

A verdadeira diaconia que segue o exemplo de Cristo e está enraizada na 
Eucaristia envolve a imersão no sofrimento e na falência do mundo. Vai saber 
ouvir e responder aos sinais dos tempos a partir da mesma fé no Deus da Vida, 
mas precisará incluir novos aprendizados, ouvir novas vozes e responder a um 
contexto diferente. Nosso contexto nos obriga a superar falsas dicotomias do 
passado. Não podemos entender ou praticar a diaconia separada da justiça e da 
paz. O serviço não pode ser separado do testemunho profético ou do 
ministério da reconciliação. E a missão deve incluir a diaconia 
transformadora. 

 

2.7. A formação de ACT Aliança 
No início da década de 1990, quando a CAEIRSM - CICARWS deixou de existir, os 
diretores de agências do Norte global continuaram a se reunir regularmente com uma 
crescente preocupação pelo desenvolvimento de mecanismos de cooperação, 
especialmente quando deviam responder a emergências. Em 1995, foi criada a Action 
by Churches Together (ACT International) – Ação Conjunta das Igrejas (ACT 
Internacional), com sede em Genebra. O CMI e a FLM desempenharam um papel 
central neste processo com o objetivo claro de criar uma estrutura que oferecesse 
espaço para o envolvimento diaconal de suas igrejas membros e afirmasse o 
compromisso diaconal do movimento ecumênico. 

Outra iniciativa importante com o objetivo de promover a ação conjunta dos parceiros 
ecumênicos foi a Aliança Ecumênica de Incidência (Ecumenical Alliance for 
Advocacy - EAA), formada em 2000. Um dos seus principais objetivos era coordenar 
a incidência global das igrejas e agências relacionadas em questões específicas, como 
HIV/AIDS e segurança alimentar. 

As boas experiências com essas estruturas motivaram os parceiros a expandir a 
estrutura de ACT. Em 2007, ACT Development (ACT Desenvolvimento) foi formado 
como "uma aliança global de igrejas e organizações relacionadas que são mandatadas 
a trabalhar ecumenicamente em desenvolvimento e que optam por trabalhar em 
conjunto", com o objetivo de "promover e facilitar a cooperação entre os seus 
participantes visando melhorar sua eficácia em desenvolvimento transformacional". A 
intenção era reunir ACT Internacional e ACT Desenvolvimento, e em 2010, os órgãos 
de governo das duas organizações decidiram unir suas atividades e criar uma só ACT 
Aliança unificada. Neste momento, o CMI e a FLM desempenharam um papel ativo e 
afirmaram apropriar-se da nova estrutura. 

A partir de 2016, a ACT Aliança é uma coalizão de 140 igrejas e organizações com 
base na fé que trabalham em conjunto em mais de 100 países. Ela mobiliza cerca de 
US $ 2,6 bilhões em seu trabalho a cada ano, em três áreas específicas: ajuda 
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humanitária, desenvolvimento e incidência, "para criar mudanças positivas e 
sustentáveis na vida de pessoas pobres e marginalizadas, independentemente de sua 
religião, política, gênero, orientação sexual, raça ou nacionalidade de acordo com os 
mais altos códigos e padrões internacionais". O Documento Fundante expressa os 
valores fundamentais da ACT Aliança e dos seus membros, "fundamentados na nossa 
fé cristã e que orientam o nosso trabalho humanitário, de desenvolvimento e de 
incidência": 

 Nós cremos que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus. 

Nós cremos que Deus, o Pai, como conhecido através de seu Filho Jesus 
Cristo e revelado através do Espírito Santo e das Escrituras, é o Deus de 
amor que está ao lado dos pobres e oprimidos. 

Nós cremos que a igreja é chamada a manifestar o amor gratuito de Deus 
por todas as pessoas e a trabalhar por uma comunidade humana reconciliada. 
Este testemunho é comunicado ao mundo mais claramente quando 
trabalhamos juntos como membros de um só corpo de Cristo. 

Nós cremos que a Terra e tudo o que ela contém são dons de Deus, dados 
por amor e cuidado com todos os seres criados. 

Nós cremos que os recursos que nos estão disponíveis não são nossos, mas 
são um presente de Deus, e nossa vocação ao serviço nos chama a sermos 
fiéis aos princípios da boa administração (good stewardship). 

O termo "diaconia" não aparece neste documento. Nem em qualquer outro documento 
da ACT Aliança, nem, por exemplo, no documento de política intitulado The 
Changing Development Paradigm (Mudanças no paradigma de desenvolvimento), 
aprovado pelo Comitê Executivo da ACT em janeiro de 2013. Este documento analisa 
o contexto global em que a ACT Aliança está trabalhando. Começa mencionando 
brevemente a plataforma teológica do Documento de Fundamentação, mas não aplica 
essa linguagem teológica na análise posterior. Isso indica que até agora a ACT 
Aliança não incluiu a terminologia da diaconia em sua linguagem vernácula. Em vez 
disso, optou por utilizar uma linguagem profissional que se comunica com o público 
externo, o setor humanitário e com a rede de doadores. O foco tem sido a competência 
profissional da organização e sua capacidade de responder aos desafios do meio 
estrutural e sociopolítico. 

Por outro lado, esta linguagem corre o risco de não comunicar claramente a base de fé 
da ACT Aliança, em particular, suas relações com a rede das igrejas. Quando isso 
acontece, as igrejas locais correm o risco de perceber a ACT Aliança como qualquer 
agente de ajuda internacional, sem antenas para o seu papel como expressão das 
mesmas instituições locais que a trouxeram à existência. Em setembro de 2014, o 
CMI e a ACT Aliança organizaram uma consulta em Malavi sobre a relação entre 
igrejas e ministérios especializados, abordando as tensões referentes às operações dos 
membros internacionais da ACT e alegando que estes muitas vezes atropelaram as 
igrejas locais e o seu engajamento diaconal. A consulta reconheceu a necessidade de 
fortalecer os relacionamentos e propôs pontos de ação específicos que contribuíssem 
para melhorar a relação entre igrejas e ministérios especializados. Uma das 
recomendações é a de desenvolver um documento que esclareça a "nossa 
compreensão conjunta da diaconia ecumênica e articule quem somos e o que 
fazemos". 
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Não há contradição entre a competência profissional na realização de serviços 
diaconais e a afirmação de sua identidade como agente baseado na fé. Exige, no 
entanto, um esforço intencional para unir o conceito secular de desenvolvimento com 
a compreensão teológica de isso ser parte da missão de Deus de cura e transformação. 
A ACT Aliança certamente ganharia com a aplicação da linguagem da diaconia ao 
articular sua identidade e mandato distintos e esclarecer seu papel como agente chave 
no campo da diaconia ecumênica. 

A Segunda Assembleia da ACT Aliança, em Punta Cana, República Dominicana, em 
2014, incluiu uma oficina sobre a diaconia como parte da discussão sobre como 
contribuir para relacionamentos ecumênicos mais fortes. O Secretário Geral do CMI, 
Olav Fykse Tveit, afirmou essa preocupação quando se dirigiu à Assembleia: 

A palavra bíblica para o serviço a que somos chamados é diaconia. Esta 
palavra e a linguagem a ela relacionada são uma base comum para o que 
fazemos como CMI e ACT Aliança. 

A formação da ACT Aliança teve uma série de consequências importantes. Ela 
proporcionou aos seus membros um papel coordenado dentro do sistema global da 
ONU, com mais espaço para a experiência profissional e a interação de ministérios 
especializados no setor humanitário e de desenvolvimento global relacionados com a 
ONU. Também fortaleceu a voz das igrejas no espaço público e contribuiu para um 
reconhecimento mais amplo do papel da religião e das OBF no trabalho humanitário e 
de desenvolvimento. 

Além disso, a ACT Aliança proporcionou mais visibilidade aos ministérios 
especializados no movimento ecumênico mais amplo e ao seu papel e compromisso 
social profissional. Antes da criação da Aliança, as agências começaram a se tornar 
mais independentes do CMI e da FLM na realização de relações bilaterais. Elas 
canalizaram cada vez mais seus recursos para atores não-eclesiais e ONGs que 
ignoravam as igrejas. As agências também sentiram que não tinham uma voz 
significativa na tomada de decisões no CMI, apesar de estarem entre os seus mais 
importantes doadores. A ACT Aliança proporcionou uma nova plataforma para 
abordar essas questões e construir relacionamentos que reconheciam o papel distinto e 
complementar das agências diaconais dentro do movimento ecumênico. Mas, 
continua a ser um desafio fazer isso de uma forma que afirme o mandato 
compartilhado de agências e igrejas e que promova a reciprocidade e o 
compartilhamento de recursos. Outra tarefa importante é melhorar as estruturas de 
cooperação de forma a reconhecer e fortalecer o envolvimento diaconal das igrejas 
locais, em particular sobre questões de responsabilidade social, incidência e diaconia 
profética. 

 

2.8. Sumário 
Este capítulo documentou que ao longo da história a diaconia tem sido parte 
integrante da missão da Igreja. A prática diaconal mudou de acordo com os tempos e 
contextos. As necessidades dos marginalizados e das pessoas que sofrem desafiaram 
continuamente os atores diaconais a serem inovadores e a atravessar fronteiras - 
social, étnica e geográfica. Como tal, a diaconia deu testemunho do mandato de 
participar da missão de Deus de cura e libertação no mundo. 
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Por essa razão, a diaconia conta entre as principais forças que formaram o 
ecumenismo e a sua agenda. Os arquitetos do movimento ecumênico ligaram sua 
visão de unidade ao entendimento da missão como ação conjunta no serviço às 
pessoas necessitadas e de promover a cura, a justiça e a paz em um mundo 
fragmentado. 

A compreensão da diaconia ecumênica se aprofundou nas últimas décadas. Em 
resposta a desafios e questões críticas, obteve uma nova visão e aprendeu a articular 
seu papel e mandato de novas maneiras e desenvolveu novos quadros organizacionais 
para serem relevantes e objetivos na realidade sociopolítica de hoje. 

Como conclui o documento Da Ajuda Entre Igrejas para o Jubileu (From Inter-
Church Aid to Jubilee): 

A história da diaconia ecumênica no CMI certamente não foi sem 
controvérsias, lutas e desafios. No entanto, foi sempre o reflexo, por mais 
limitado que seja, do desejo autêntico de um discipulado renovado por parte 
dos cristãos envolvidos no movimento ecumênico, desafiando e confrontando 
as injustiças, o sofrimento e a opressão no mundo. Desta forma, a experiência 
da diaconia ecumênica no CMI tem sido verdadeiramente profética e serviu 
como recurso espiritual e material para a família ecumênica mais ampla. 

 
	

 
	
	

	
	
  



34 
	

Capítulo 3  
Diaconia  no atual movimento ecumênico policêntrico  

3.1. Introdução  
O movimento ecumênico hoje se apresenta como policêntrico. É alimentado por uma 
rica variedade de tradições e experiências na vida das igrejas membros e oferece a 
visão de unidade e compartilhamento quando convocado para ser parceiro na missão 
de Deus de trazer esperança e futuro para o mundo. 

Policêntrico significa reconhecer um cenário eclesial em mudança à medida em que 
entramos no Século XXI. O centro de gravidade do cristianismo deslocou-se para o 
Sul global. Enquanto as igrejas no Norte global, em particular na Europa, 
experimentam um decréscimo no número de membros, a vida da igreja é vibrante no 
Sul global e a adesão de novos membros está crescendo. A mudança também se 
relaciona com o crescimento de igrejas carismáticas e pentecostais, principalmente de 
igrejas fora da família ecumênica tradicional. 

Este novo cenário desafiou o Conselho Mundial de Igrejas e outros órgãos 
ecumênicos a reconsiderar seu trabalho e encontrar novas formas de se relacionar com 
o cristianismo, reconhecendo sua natureza policêntrica. Um passo importante nesse 
sentido tem sido o de conectar-se às comunhões cristãs mundiais. O termo 
"Comunhões Cristãs Mundiais" (CCMs) descreve as igrejas ou agrupamentos 
(famílias) de igrejas com raízes, confissões ou estruturas históricas e bases teológicas 
comuns. Desde 1997, o CMI tem se empenhado em estabelecer o Fórum Cristão 
Global (FCG) - Global Christian Fórum -, como um espaço que afirma os papéis 
distintivos e complementares de diferentes agentes eclesiais na busca da unidade dos 
cristãos. Nos últimos anos, no FCG também discutiram entre si e participaram de 
processos relacionados ao chamado para uma reconfiguração do movimento 
ecumênico. 

O processo de abordagem de um cenário ecumênico mais amplo incluiu a 
reconstrução das relações com o movimento de Lausanne que, no passado, criticou 
muito o CMI e especialmente a sua compreensão da missão. Uma delegação do CMI 
liderada pelo Secretário Geral Olav Fykse Tveit foi convidada e compareceu ao 
Terceiro Congresso do Movimento de Lausanne, em 2010, reunido na Cidade do 
Cabo, África do Sul. Em seu discurso, ele falou sobre a "visão comum de cristãos 
sobre a missão holística de Deus". E acrescentou:" Mantenhamos a estrada aberta e 
continuemos o diálogo para que aprendamos uns com os outros como podemos 
participar da missão de Deus juntamente com respeito mútuo como um só corpo de 
Cristo". 

O conceito de missão holística é de importância fundamental nesta reaproximação. O 
Movimento de Lausanne fortaleceu sua compreensão do que é descrito como "missão 
integral": 

Missão integral é a proclamação e a demonstração do evangelho. Não é 
simplesmente assim que a evangelização e o envolvimento social devem 
acontecer um ao lado do outro. Em vez disso, na missão integral, nossa 
proclamação tem consequências sociais, pois chamamos pessoas ao amor e ao 
arrependimento em todas as áreas da vida. 
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Em muitos aspetos, isso corresponde ao conceito de missão holística desenvolvido no 
movimento ecumênico. Deve-se notar que o documento do Congresso da Cidade do 
Cabo não aplica a terminologia da diaconia. Fala sobre "serviço" sem qualificar este 
termo teologicamente. Este também é o caso do documento Juntos para a Vida: 
Missão e Evangelismo em Cenários em Mudança que a Comissão de Missão Mundial 
e Evangelismo (CMME) preparou para a Assembleia do CMI em Busan. É 
mencionado o termo "diakonia" em duas ocasiões, apenas superficialmente e sem 
refletir o significado teológico deste termo. Parece claro que reflexão e diálogo 
adicional se beneficiariam de uma aplicação mais consciente da terminologia da 
diaconia e das vantagens que representa ao abordar o ministério social da igreja. Essa 
reflexão também pode contribuir para uma melhor comunicação e cooperação no 
desempenho da diaconia ecumênica. O movimento ecumênico, em particular o CMI e 
a FLM, em cooperação com a ACT Aliança, podem assumir um papel de liderança na 
facilitação desse diálogo. 

O termo "cenários em mudança", como mencionado no Capítulo 1, refere-se a 
processos sociais e políticos globais complexos e entrelaçados. O Capítulo 5 tratará 
mais dos mesmos e apresentará alguns dos desafios que se apresentam ao movimento 
ecumênico e, em particular, ao seu compromisso diaconal. O Comitê de Continuação 
do Ecumenismo no Século XXI apontou, em seu relatório na Assembleia do CMI em 
Busan, para algumas das tendências no mundo de hoje que desafiam o movimento 
ecumênico, e afirma: 

Diaconia é a resposta imediata aos sofrimentos que estão presentes no mundo. 
Diaconia é um parceiro natural junto com a missão no Século 21. A justiça 
está ligada à diaconia na medida em que se manifesta melhor quando está 
ocorrendo. A justiça luta com as questões subjacentes que tornam necessária a 
diaconia. A diaconia sem a justiça torna-se anêmica. Justiça sem diaconia 
pode ser cruel e até destrutiva. 

Com isso em mente, o relatório mantém uma compreensão holística do ser e da 
missão da igreja: 

Adoração (latreia) e proclamação (kerygma) são essenciais para nutrir a 
comunhão no movimento ecumênico através do amor e da oração. Comunhão 
(koinonia), testemunho (martyria) e serviço (diakonia) se prestam a estruturar 
a interação entre os diferentes conjuntos de atores no movimento ecumênico. 
Todas essas são características importantes e intrínsecas à vida da igreja. 

Como será apresentado no que se segue, a Assembleia de Busan respondeu a esses 
desafios convidando "cristãos e pessoas de boa vontade em todos os lugares a se 
juntarem à peregrinação de justiça e paz". Assim, chamou o movimento ecumênico 
para embarcar em uma jornada transformadora que o levará além das estruturas e 
posições tradicionais, afirmando que seu objetivo não é apenas o bem-estar das 
igrejas, mas também o bem-estar do mundo, com justiça e paz como assuntos centrais. 

 

3.2. Diaconia a partir das margens 
Conforme documentado no Capítulo 2, uma mudança significativa na reflexão 
diaconal nos últimos cinquenta anos tem sido a ênfase consistente na justiça como o 
princípio de validação da diaconia. As realidades complexas do mundo polarizado e 
fragmentado de hoje reforçam mais fortemente a necessidade de desafiar atores 
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diaconais para enfrentar e transformar estruturas que perpetuam injustiça, sofrimento, 
opressão e exploração da humanidade e da criação. A diaconia é baseada na fé devido 
à sua identidade distinta e, no seu desempenho, a diaconia é igualmente obrigada a ser 
baseada em direitos. 

Esta abordagem foi ressaltada na Conferência sobre Teologia da Diaconia para o 
Século XXI de três programas do CMI (Justiça e Diaconia, Comunidades Justas e 
Inclusivas, Missão e Evangelismo) realizada em Colombo, Sri Lanka, em junho de 
2012. O evento fazia parte dos preparativos para a 10ª Assembleia do CMI em Busan 
2013, e seu relatório foi incluído no Livro de Recursos distribuído a todos os 
delegados e delegadas à Assembleia de Busan. 

A Conferência de Colombo optou por uma nova abordagem ao refletir sobre a 
diaconia ¨na tentativa de "re-imaginar a diaconia do ponto de vista daqueles que, em 
muitos casos, são tradicionalmente considerados receptores ou objetos da diaconia 
das igrejas: as comunidades vulneráveis e marginalizadas". Reconhecendo que muitos 
dos modelos atuais da diaconia são projetados e colocados em prática por agentes 
localizados no Norte global, a Conferencia queria explorar uma abordagem 
alternativa, perguntando: "O que seria a diaconia se fosse vista do ponto de vista do 
Sul global onde a dinâmica da vida é radicalmente diferente". 

Em vez de apresentar pessoas marginalizadas como objeto ou grupo-alvo para a ação 
diaconal, falou-se de "diaconia das pessoas marginalizadas". Referiu-se a como as 
pessoas marginalizadas lutam por uma vida melhor. E apontou para os relatos bíblicos 
da "atenção de Deus e amor carinhoso para as pessoas em situações de opressão e 
consequente degradação. Esta é a diaconia de Deus: uma diaconia de libertação e 
restauração da dignidade humana para assegurar a justiça e a paz". 

Nesta perspectiva, a diaconia "é serviço que torna possível a celebração da vida para 
todos. É a fé efetuando mudança, transformando pessoas e situações para que o reino 
de Deus possa ser real na vida de todas as pessoas, em cada aqui e agora". 

A Conferência de Colombo centrou-se na diaconia como ação "de baixo". Ao mesmo 
tempo, desafiou as organizações ecumênicas a acompanhar as igrejas locais e 
"facilitar o diálogo com as agências diaconais internacionais visando incentivar os 
padrões de cooperação com as igrejas e promover a mútua rendição de contas". Além 
disso, optou por destacar as experiências, as perspectivas e as visões dos 
marginalizados como ponto de partida para buscar novos padrões de prática diaconal 
ecumênica, tendo em mente que a gravitação do cristianismo mundial deslocou o seu 
centro para o Sul global. O objetivo não é apenas colher a visão dos que muitas vezes 
são considerados "as margens" - comunidades vulneráveis e marginalizadas - mas 
reconhecer sua fé e seu compromisso diaconal e, portanto, sua importância estratégica 
na busca da diaconia ecumênica transformadora "partindo de intervenções 
condescendentes para um acompanhamento catalítico". 

A Conferência de Colombo destacou vários argumentos teológicos para essa 
abordagem. Referiu-se ao testemunho bíblico que "aponta para Deus que está sempre 
presente nas lutas daqueles injustamente empurrados para as margens da sociedade", e 
localiza Jesus entre os marginalizados do seu tempo. "Nesse sentido, as margens são 
os espaços privilegiados para a compaixão e a justiça de Deus e para a presença de 
Deus em situações de vulnerabilidade e resistência". 
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Além disso, rejeitou a tendência de ver as margens apenas como lugares de desgraça e 
impotência. Em vez disso, afirmou a necessidade de reconhecer as demandas, os 
direitos legítimos e o poder das pessoas marginalizadas para transformar o mundo. 
"Eles resistem à injustiça e à opressão em seus caminhos e através de sua luta pela 
vida, justiça, dignidade e direitos para si mesmos e para todos revelam a presença e o 
poder de Deus em suas vidas". 

A diaconia a partir das margens representa, portanto, uma oportunidade única para a 
diaconia em todos os níveis, locais, nacionais e internacionais, por afirmar seu 
potencial de empoderamento e transformação e por renovar o compromisso das 
igrejas em realizar a missão de Deus no mundo. Reconhece que "toda comunidade 
cristã em todo contexto geopolítico e socioeconômico é chamada a ser uma 
comunidade diaconal, testemunhando a graça transformadora de Deus através de atos 
de serviço que promovem a promessa do reino de Deus". 

O relatório da Conferência de Colombo conclui apontando desafios e oportunidades. 
Desafia as congregações locais a "tomar consciência das realidades sociais, políticas e 
econômicas da vida e das pessoas em que existem como comunidades diaconais" e 
recomenda que "reconheçam e afirmem o significado teológico da diaconia através do 
culto e da proclamação". 

O relatório ainda desafia os governos das igrejas a "encorajar, apoiar e acompanhar as 
igrejas locais em suas respostas aos problemas de seu contexto desenvolvendo e 
implementando o trabalho diaconal". Além disso, aponta para a importância da tarefa 
de "reconhecer, fortalecer e apoiar vozes e iniciativas proféticas que se esforçam para 
defender as causas dos direitos humanos, da justiça e dos direitos das comunidades 
marginalizadas". Ao dirigir-se às instituições teológicas, incentiva-as a "introduzir a 
diaconia como disciplina" e a "iniciar estudos avançados e pesquisas sobre práticas 
diaconais relevantes". 

Finalmente, o relatório aborda o CMI e as organizações internacionais similares e 
desafia-os a "reconhecer a diaconia como uma expressão eclesial essencial, e que a 
vocação primária de suas organizações não é apenas realizar certas ações diaconais 
em nome das igrejas, mas necessariamente acompanhar as iniciativas das igrejas. Isso 
também pode incluir a criação de capacidades, o fomento de parcerias e a mobilização 
de recursos sempre que necessário". 

Os agentes da diaconia ecumênica estão cada vez mais conscientes desses desafios e 
procuram colocá-los no topo das suas agendas. Desde que iniciou a "revolução" de 
qualidade e rendição de contas nos trabalhos de ajuda em emergências e de 
desenvolvimento, o CMI e a FLM, e a ACT Aliança mais tarde, lideraram o trabalho 
no setor humanitário e de desenvolvimento visando aumentar o foco nas populações 
afetadas. Isso trouxe consigo mudanças nas práticas internas de atores diaconais ao se 
comunicarem e se envolverem com as populações afetadas, passando a reconhecer a 
sua voz na concepção e implementação do trabalho de socorro. Em 2015, foi lançado 
o Padrão Humanitário Fundamental (PHF) para facilitar maior rendição de contas 
num sentido amplo às comunidades e às pessoas afetadas por crises. A ACT Aliança 
liderou iniciativas como os padrões PHF, Sphere e a prática diaconal baseada em 
direitos buscando encorajar a que as pessoas afetadas possam conhecer o que os 
atores se comprometem a fazer e que as organizações prestem contas às comunidades. 
É parte de um processo de reforma do engajamento humanitário multilateral e da 
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formulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030, que 
chama à participação de todos os atores. 

 

3.3. Busan 2013 
Na Assembleia de Busan, República da Coréia, a Conversação Ecumênica 21 
abordou questões relacionadas à diaconia ecumênica sob o tema: Compelidos a 
Servir: Diaconia e Desenvolvimento num mundo em rápida mudança. Seu objetivo 
era convidar igrejas e parceiros ecumênicos  

para proceder uma análise mais profunda de diaconia e desenvolvimento num 
mundo em rápidas mudanças e identificar seus desafios, e para refletir 
teologicamente sobre as implicações das mudanças de paradigma de 
desenvolvimento no qual o movimento ecumênico se insere visando 
testemunhar e servir a Deus. 

Em seu relatório os participantes da Conversa Ecumênica afirmaram que 

as igrejas, os parceiros ecumênicos e o CMI devem responder aos sinais dos 
tempos através do desenvolvimento de uma linguagem diaconal comum. 
Somos baseados na fé e nos direitos e precisamos identificar o que isso 
significa na prática, incluindo a definição do nosso mandato e dos nossos 
valores fundamentais ao mapear os nossos ativos diaconais. 

Os participantes também afirmaram o papel fundamental das comunidades eclesiais 
locais e instaram as igrejas, os parceiros ecumênicos e o CMI a estarem em contato 
mais próximo com elas e apoiarem o trabalho diaconal a nível de base. Além disso, 
eles apontaram para a necessidade de responder 

ao impacto social das injustiças de gênero, economia e clima através de redes, 
desenvolvendo a capacidade de análise de políticas e incidência transnacional, 
a fim de promover o desenvolvimento sustentável e equitativo. 

 

3.4. Diaconia e a Peregrinação de Justiça e Paz 
A Assembleia do CMI em 2013, em Busan, concluiu os seus trabalhos convocando 
por unanimidade "cristãos e pessoas de boa vontade em todos os lugares para se 
juntarem à peregrinação de justiça e paz". A palavra "peregrinação" foi escolhida para 
transmitir que esta é uma jornada com um profundo significado espiritual e 
conotações teológicas. Ao mesmo tempo, indica uma mudança de uma compreensão 
estática de unidade para uma mais dinâmica. A preocupação não são as estruturas 
institucionais, e sim o chamado da igreja para participar da missão de Deus no mundo 
seguindo o exemplo de Jesus, o que significa: "encontrá-lo onde quer que pessoas 
sofram injustiça, violência e guerra". 

Essa compreensão de peregrinação, como "jornada transformadora para a qual Deus 
nos convida" afirma claramente a diaconia como prática social respondendo aos 
sinais dos tempos. Ela vincula ao trabalho programático do CMI sobre justiça 
econômica e ecológica. Em 2012, na reunião em Creta, o Comitê Central do CMI 
aprovou os documentos Economia da Vida e Convocação Ecumênica para a Paz 
Justa e recomendou o lançamento de uma peregrinação de justiça e paz. Com ênfase 
num programa de sete anos de duração, a peregrinação da justiça e da paz combinará 
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iniciativas comunitárias e de ações de incidência a nível nacional e internacional em 
favor da Paz Justa, com foco em 

• Economias que afirmam a vida 

• Mudança climática 

• Construção não-violenta da paz e reconciliação 

• Dignidade humana. 

O convite à peregrinação não aplica o termo "diaconia", mas usa "serviço" três vezes, 
sempre em relação à missão. Desse modo reflete claramente a natureza diaconal do 
ser igreja e retrata a promessa de Deus de justiça e paz afirmando a importância da 
ação diaconal. Permanece em aberto a tarefa de construir o link entre diaconia e 
peregrinação. A diaconia ecumênica, portanto, poderá se beneficiar ao participar do 
processo de mobilização das igrejas para a peregrinação. Igualmente, a peregrinação 
ganhará força e relevância ao se conectar a preocupações e atividades diaconais, 
evitando assim uma interpretação que a limita a meros exercícios espirituais. 

As congregações locais, como comunidades diaconais com seus carismas e forças 
únicas, são assuntos da peregrinação da justiça e da paz. O CMI, juntamente com seus 
parceiros ecumênicos, está numa posição privilegiada para facilitar uma interação 
dinâmica do global e do local, visando expandir a rede de peregrinos através de 
reconhecimento, apoio, incentivo e acompanhamento de expressões locais da 
diaconia transformadora e profética. 

A Peregrinação de Justiça e Paz enriqueceu o movimento ecumênico e as igrejas, 
proporcionando novas experiências de solidariedade, compartilhando e refletindo 
juntos através do acompanhamento mútuo. Estas são práticas básicas de diaconia. É 
uma forma de nos unirmos quando comprometidos com a causa da justiça e da paz. 

 

3.5. Sumário 
Este capítulo documentou que a diaconia pertence à "mesa" que o CMI se 
comprometeu a "servir" às igrejas e às organizações e comunidades, incluindo as 
comunhões cristãs mundiais, os ministérios especializados, as organizações inter-
religiosas e os movimentos sociais. A Declaração da Assembleia de Busan sobre a 
unidade afirma o entendimento de que o serviço (diaconia) é parte integrante do ser e 
do envio da Igreja: 

Como serva, a Igreja é chamada a tornar presente o plano santo, amoroso e de 
afirmação de vida de Deus para o mundo revelado em Jesus Cristo. Por sua 
própria natureza, a Igreja é missionária, chamada e enviada para testemunhar o 
dom da comunhão que Deus oferece para toda a humanidade e para toda a 
criação no Reino de Deus. Em seu trabalho de missão holística – com 
evangelismo e diaconia feitos à maneira de Cristo - a Igreja participa ao 
oferecer a vida de Deus ao mundo. No poder do Espírito, a Igreja proclama as 
boas novas de forma a despertar respostas em diferentes contextos, línguas e 
culturas, que estejam seguindo a justiça de Deus e trabalhando pela paz de 
Deus. Os cristãos são chamados a atuar em causas comuns com pessoas de 
outras religiões ou mesmo sem nenhuma religião, que visem o bem-estar de 
todos os povos e o bem da criação. 
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O chamado para ser uma comunidade diaconal implica que a ação diaconal não pode 
ser limitada a ser somente corretiva; também deve ser preventiva e criativa. Ela deve 
abranger o serviço aos necessitados e a incidência quando fala ao poder e o serviço e 
defesa contra ameaças à criação. Como incidência em favor da justiça e da paz, deve 
ouvir as vozes dos marginalizados, se envolver em ações transformadoras e proféticas 
e abordar as causas profundas da injustiça incorporadas em sistemas e estruturas 
opressivas. Como cuidado e defesa da criação, ela deve procurar construir alianças, 
em particular com pessoas de outra fé, quando se trata de justiça climática tanto a 
nível mundial como local, promovendo a sustentabilidade e a mitigação. 

A peregrinação da justiça e da paz, com o objetivo de manter juntos a espiritualidade 
e a prática, apresenta uma oportunidade única para a renovação da diaconia 
ecumênica como mandato compartilhado na busca da transformação para a justiça, a 
paz e a sustentabilidade. 
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Capítulo 4  
Reflexão Teológica sobre Diaconia 
4.1. Introdução 
Existem duas abordagens básicas quando se reflete sobre a diaconia: uma se 
concentra na prática diaconal em atividades e projetos administrados por agentes que 
por meio de projetos e programas se apresentam como diaconais. A ajuda entre 
igrejas, o trabalho de refugiados, a ajuda humanitária, o trabalho de desenvolvimento 
e a incidência são exemplos importantes de prática diaconal ecumênica. O Capítulo 2 
descreveu o papel central de tais serviços na vida do movimento ecumênico. Além 
disso, referiu-se também a algumas das questões críticas que esta prática diaconal 
provocou. Finalmente, afirmou que a ação diaconal deve ser profética e promotora de 
justiça e paz. 

A outra abordagem começa com o enfoque bíblico e teológico da diaconia. O Novo 
Testamento usa cerca de 100 vezes as três palavras com diak, a saber, diakonia, 
diakonein - o verbo fazer diaconia, e diakonos – diácono, a pessoa que realiza 
diaconia. São palavras-chave em passagens centrais que descrevem a natureza do 
ministério de Jesus e como o seu exemplo modela a vida e o serviço de seus 
seguidores. Como tal, elas trazem impulsos importantes para a nossa reflexão sobre a 
natureza e missão da Igreja hoje. Elas podem nos ajudar a superar os padrões de 
compreensão da diaconia moldada no passado em contextos do Atlântico Norte e 
estimular uma nova compreensão do mandato e do papel da Igreja em tempos como o 
nosso, em particular relacionados ao desafio de ver a diaconia na perspectiva das 
margens, fortalecendo o seu compromisso profético e transformador. 

Essas duas abordagens são complementares. O Capítulo 2 documentou que a prática 
diaconal requer reflexão teológica; de maneira semelhante, as deliberações teológicas 
sobre a diaconia só se tornam relevantes quando relacionadas à prática. Este será um 
princípio orientador quando, neste capítulo, analisarmos algumas das ideias bíblicas e 
teológicas que ajudam na compreensão da diaconia. 

 

4.2. Referência Bíblica: as palavras diak- 
A palavra grega diakonia é muitas vezes traduzida como "serviço", como cuidado de 
doentes e pobres. Esse entendimento reflete a visão do movimento diaconal que 
emergiu na Alemanha no Século 19 e todo tipo de serviços de caridade que a partir 
daí se desenvolveram. Enfatizou-se a obediência pessoal ao exemplo de Jesus, 
idealizou-se a humildade e a entrega de si mesmo ao servir as pessoas necessitadas. 

Pesquisas recentes questionaram radicalmente esse entendimento. O pesquisador 
australiano John N. Collins descobriu que as palavras diak- não têm conotação com 
caridade nem com serviço sacrificial aos pobres. Na língua Grega antiga, diakonia 
significa uma tarefa ou uma tarefa como mensageiro ou como intermediário. O termo 
em si não indica o tipo de atividades que a tarefa implica, mas o foco é a relação com 
aquele em cujo serviço o diakonos está e quem o autoriza e instrui para a ação. 

O uso das palavras do Novo Testamento deve ser interpretado à luz desta descoberta. 
No Evangelho de Marcos, Jesus afirma que "não veio para ser servido 
(diakonethenai), mas para servir (diakonesai) e para dar a sua vida como resgate por 
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muitos" (Marcos 10:45). Isto é dito quando ele e seus discípulos estão a caminho de 
Jerusalém, e dois deles, cheios de expectativas do que poderia acontecer em seguida, 
se aproximaram dele pedindo posições privilegiadas (10:37). Jesus rejeita fortemente 
essa visão de seu ministério messiânico. Sua missão é caminhar pelo caminho da cruz, 
e não para tomar o caminho fácil da glória, aquele que o diabo o tentou a seguir 
(Mateus 4: 1-11). 

Jesus interpreta o seu ministério relacionando-o ao Filho do Homem, o mensageiro 
que Deus enviará no fim dos tempos (Daniel 7:13), afirmando assim que ele está 
vindo de cima. Ele relaciona, no entanto, essa expectativa a outra figura messiânica no 
Antigo Testamento, a do servo sofredor do Senhor (Isaías 53). Ao contrário dos 
governantes deste mundo, o enviado não estabelecerá seu reino ao exercer o poder de 
cima. Sua missão, ou diakonia, é encarnada no meio da realidade humana, ao 
caminhar, ensinar, e "proclamar as boas novas do reino e curar todas as doenças e 
todos os sofrimentos entre as pessoas" (Mateus 4:23). Era realmente um ministério de 
transformação e capacitação. As autoridades religiosas e políticas, no entanto, 
consideraram isso subversivo, pois colocava em perigo a ordem estabelecida e por 
isso decidiu matá-lo. Os primeiros cristãos interpretaram o caminho da cruz de Jesus 
ao denunciar a injustiça e anunciar em palavras e ações a dignidade dos excluídos 
como parte integral do seu ministério messiânico, o que implicava que ele "se 
entregou a si mesmo à morte e foi contado com os transgressores; contudo, ele levou 
sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores "(Isaías 53:12). 

Jesus chama seus discípulos para segui-lo no caminho da cruz (Lucas 9:23). "Como o 
Pai me enviou, assim também eu vos envio" (João 20:21), disse quando se encontrou 
com eles após a ressurreição. O apóstolo Paulo reitera essa vocação, admoestando 
seus leitores a "terem o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus" em seus 
relacionamentos uns com os outros. Jesus "abriu mão de tudo o que era seu (natureza 
de Deus) e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, 
vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a 
morte - mesmo a morte em uma cruz!" (Filipenses 2: 5-8). 

Essas passagens enfatizam tanto a dimensão relacional da missão dos discípulos 
quanto o modelo que o próprio Jesus deu em palavras e ações. Abrange proclamação 
e ação, o anúncio do reino de Deus e a prática de restaurar relacionamentos quebrados 
e afirmar a dignidade dos marginalizados. Na linguagem de hoje, descrevemos isso 
como missão holística. A tradição ecumênica usa o termo "diaconia" para defender a 
dimensão social e profética da missão da Igreja, afirmando-a como parte intrínseca da 
Boa Nova que Jesus trouxe ao mundo (Lucas 4: 16-21), como autoridade messiânica 
(eksousia) com poder para levantar, perdoar, incluir e fortalecer as pessoas (Marcos 
1:27; Lucas 5:24). 

Em João 1:12 afirma que a autoridade messiânica de Jesus dá a todos os que o 
recebem, aqueles que creram em seu nome, "o direito (eksousia) de se tornarem filhos 
de Deus" (NTLH, muitos outros tradutores leem "poder de se tornar"). A narrativa em 
Atos 6: 1-6 sublinha a dimensão diaconal da mensagem, apontando para o dom de 
pertencer à comunidade. Ali lemos que um grupo vulnerável (viúvas) estava sendo 
negligenciado na "diaconia diária". Isso é muitas vezes traduzido com "a distribuição 
diária de alimentos", ou mesmo dinheiro, mas não há nenhuma indicação de que isso 
se refere a essa atividade. Também se traduz por "o ministério diário", que 
provavelmente é mais preciso. "Diaconia" aqui provavelmente se refere a como a 
comunidade praticou sua missão como seguidora de Jesus, especialmente relacionada 
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à comunhão de mesas, à inclusão e às rotinas de compartilhamento. O fato de as 
viúvas de origem helenista terem sido excluídas contrariou a própria missão da Igreja. 
Então os apóstolos convocaram toda a comunidade para discutir o assunto, e eles 
mantiveram sua responsabilidade de "servir a palavra" (te diakonia tou logou) e 
propuseram um novo grupo de sete líderes para a tarefa de ministrar as mesas 
(diakonein trapezais) visando garantir uma prática inclusiva e participativa. 

Esta história revela vários problemas importantes. Em primeiro lugar, aponta para a 
inclusão e o compartilhamento como características do ser Igreja. A comunidade corre 
o risco de perder a sua identidade cristã e diaconal se permitir mecanismos de 
exclusão.  Hoje questões de etnia, status social, gênero e idade seriam contadas entre 
as questões que causariam discriminação contra alguns grupos. Como tal, a história 
estabelece um fundamento importante para conceber a prática diaconal como ação 
baseada em direitos. Em segundo lugar, conecta a "diaconia da palavra" e a "diaconia 
da mesa" como dois componentes indispensáveis da missão da Igreja, unidos 
organicamente como expressões de sua identidade, com o objetivo de afirmação e 
fortalecimento mútuos. Em terceiro lugar, a identidade diaconal requer estrutura e 
administração. O grupo dos sete, que segundo a tradição foram os primeiros diáconos, 
foi autorizado (ordenado) diante de toda a comunidade quando assumiram a sua tarefa 
(Atos 6: 6). Em quarto lugar, liderança na igreja inclui atenção à "diaconia diária". 

Vale ressaltar que precisamente diakonia (em Latim: ministerium) foi escolhida como 
o termo chave para a liderança na Igreja. Paulo fala sobre a sua diaconia como uma 
afirmação de sua relação com o Deus Trino que o chamou (Atos 20:24; 2 Coríntios 3: 
8; 5: 18-20) e com Cristo que o autorizou a ser seu diakonos (1 Coríntios 3: 5; Efésios 
3: 7; Colossenses 1:25). Para Paulo, o assunto decisivo é quem lhe deu sua diaconia; 
não é um ministério que ele próprio inventou, com base em sua própria vontade ou 
ambições. Ao realizar esta tarefa, o modelo sempre será a diaconia de Jesus, como 
Paulo lembra aos seus leitores quando os motivou a participar de sua campanha de 
coleta de dinheiro a favor dos pobres em Jerusalém. Esta campanha é simplesmente 
chamada de diakonia (2 Coríntios 8: 4; 9: 1.12-13). O desafio de compartilhar com os 
pobres é apresentado como uma forma de testar a sinceridade de seu amor, orientado 
no exemplo de Jesus. 

Em alguns poucos casos, os diakonos se referem ao ministério diaconal específico. As 
instruções em 1 Timóteo 3: 8-13 não fornecem indicações sobre o que o diácono deve 
fazer, em vez disso se concentra em qualidades espirituais e morais, semelhantes e em 
paralelo às instruções relativas ao bispo (3,1-7). Parece que bispos e diáconos 
compararam as funções de liderança nas primeiras comunidades (Filipenses 1: 1). A 
menção da diácona Febe parece afirmar isso: ela claramente tem um papel de 
liderança, mas também tem a reputação de ser "benfeitora de muitos" (Romanos 16: 
1-2). 

Esta leitura do Novo Testamento ajuda-nos a chegar à compreensão da diaconia como 
um envio para cumprir uma tarefa ou missão importante, mais especificamente, a 
missão de Deus no mundo. De acordo com a visão bíblica, o amor de Deus e o envio 
ao mundo são o início da diaconia da Igreja. Isso nos leva ao próximo tópico, 
relacionando o conceito cristão do Deus Triúno com a diaconia como tarefa e 
ministério da Igreja. 
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4.3. Perspectiva Trinitária da Diaconia  
O evangelista Lucas relata que, quando Jesus foi batizado, o céu abriu-se e o Espírito 
Santo desceu sobre ele. Uma voz veio do céu: "Tu és o meu Filho querido e me dás 
muita alegria" (Lucas 3: 21-22). Neste momento crucial, ao iniciar a sua missão, o Pai 
celestial afirma o envio messiânico de Jesus, e o Espírito Santo o empodera para 
percorrer o caminho da cruz. Mostra que é o Deus Triúno quem está atuando no envio 
de Jesus ao mundo. 

Isso abre para o entendimento que vê a diaconia numa perspectiva trinitária, no 
sentido de estar enraizada na fé cristã em Deus, o Pai, o Criador, em Jesus Cristo, o 
Salvador e Libertador, e no Espírito Santo, o Doador e Mantenedor da vida. 

As narrativas bíblicas da criação anunciam a boa vontade de Deus para tudo e todos 
que Deus criou. A criação não se refere apenas ao que Deus fez no início, mas é um 
processo contínuo (creatio continua) de sustentar e renovar a vida. Nas histórias da 
criação, a criação da humanidade é única; apenas o homem e a mulher são criados à 
imagem de Deus, capacitados para assumir a vocação de ser colaboradores de Deus 
para cuidar da criação. A redação em Gênesis 1:28, de "subjugar" a terra e "dominar" 
todas as criaturas vivas muitas vezes foi interpretada como uma autorização divina 
para explorar a natureza de modo que coloca os seres humanos no centro e reduz o 
resto da criação a meros objetos. Isso é claramente uma leitura incorreta. Dentro do 
conceito de criação, os seres humanos não são seres autônomos para fazer seu próprio 
destino e sozinhos explorar os dons da criação para sua própria satisfação. Toda 
pessoa está destinada a desempenhar um papel de mordomo e cuidadora da criação de 
Deus (Gênesis 2:15). A ordem para "subjugar" e para "dominar" não pode ser 
desconectada da responsabilidade de prestar contas ao Criador sobre como a criação é 
tratada. O conceito de ser criado à imagem de Deus inclui, portanto, uma relação de 
comunicação, como mandato e responsabilidade. 

Um termo hebraico chave para este papel é 'abodah', que significa trabalho ou serviço 
e é usado em Gênesis 2:15. A palavra 'ebed', servo, designa a pessoa que realiza 
'abodah', e ocorre 870 vezes no Antigo Testamento. O propósito do chamado de Israel 
era servir a Deus (Êxodo 7:16); A aliança é estabelecida para que as pessoas possam 
servir a Deus e fazer o que é certo. O 'ebed-Yahweh', ou o Servo do Senhor, é 
profetizado como o cumprimento desta vocação, como aquele que traz justiça e paz a 
todas as nações (Isaías 42: 1-9). Faz sentido traçar uma linha de 'abodah' para a 
diaconia e da expectativa conectada à figura do "ebed-Yahweh' com o ministério de 
Jesus, como ele próprio o praticou (servir e não ser servido), de acordo com Marcos 
10:45. 

A ação diaconal inclui, portanto, o cuidado pela criação e o compromisso de 
promover a dignidade e a justiça humanas em solidariedade com os pobres e 
excluídos e trabalhando com todas as pessoas de boa vontade. À luz das 
consequências nefastas causadas pelas mudanças climáticas e da ameaça ao 
ecossistema através da poluição e da exploração irresponsável, a diaconia deve dar 
prioridade à gestão ecológica e se envolver em ações em favor da justiça climática e 
do uso justo e sustentável dos recursos naturais. A cooperação inter-religiosa é uma 
estratégia central neste esforço, afirmando a mensagem bíblica de que o Criador 
chamou e capacitou todo ser humano, independentemente da afiliação religiosa ou do 
status social, para ser um mordomo e cuidador da criação. 
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Numa perspectiva teológica, tal ação confessa que "A terra é do Senhor e tudo o que 
nela há, o mundo e os que nele vivem" (Salmo 24: 1). Por outro lado, a ação diaconal 
também reconhece a realidade das forças do mal, da injustiça e da morte que estão em 
ação para destruir a criação de Deus e escravizar homens e mulheres. A vocação 
diaconal é um chamado para resistir ao mal, denunciar suas forças e promover a 
justiça e agir com ousadia como sinal de esperança - esperança baseada na fé no Deus 
da Vida que dá futuro e esperança (Jeremias 29:11). Esta esperança inclui toda a 
criação que sofre, tal como afirmado em Romanos 8: 20-21, "a própria criação será 
liberada do poder destruidor que a mantem na escravidão e tomará parte na gloriosa 
liberdade dos filhos de Deus". 

Jesus Cristo é a verdadeira encarnação do 'ebed-Yahweh'. De acordo com o 
testemunho do apóstolo Pedro, "Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e 
com poder e ele andou por toda parte para fazer o bem e curar todos os que foram 
oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele "(Atos 10:38). Jesus afirma essa 
dimensão profética ao iniciar o seu ministério e ao falar à comunidade de fé à qual ele 
pertence em Nazaré: 

” O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar 
boas notícias aos pobres. Ele me enviou para anunciar a liberdade aos 
prisioneiros e a recuperar a visão dos cegos, a libertar os oprimidos, e a 
proclamar o tempo em que o Senhor salvará o seu povo” (Lucas 4: 18-19). 

O ministério de Jesus inclui vários elementos que afetam a compreensão teológica da 
diaconia. Em primeiro lugar, expressou a vontade e a presença poderosa de Deus. 
Assim, quando Pedro disse a um mendigo incapacitado para se levantar e andar, ele 
fez isso "em nome de Jesus Cristo de Nazaré" (Atos 3: 6). Em segundo lugar, ele se 
fez presente em meio à realidade humana, com uma sensibilidade particular para o 
sofrimento e as pessoas marginalizadas (Marcos 5: 25-34; 10: 46-52). Como tal, 
desafia a igreja a ser sensível a situações semelhantes, e na prática diaconal estar 
atenta às vozes que muitas vezes são silenciadas. Em terceiro lugar, sua ação foi 
holística no sentido de que respondeu às muitas dimensões do sofrimento e da 
injustiça. Isso pede que a diaconia esteja ciente e no seu trabalho se inter-relacione 
com os aspectos físico, mental, social e espiritual do ser humano. Em quarto lugar, o 
ministério de Jesus foi realizado no espaço público (João 18:20). Por um lado, isso 
significava que todos, em particular os pobres e os excluídos, tinham acesso a ele e ao 
seu amor cuidadoso. Por outro lado, implicava crítica pública da ideologia dominante, 
tal como estabelecida pelas autoridades religiosas e políticas. De forma semelhante, a 
diaconia da Igreja não pode estar limitada à zona de conforto das estruturas eclesiais 
ou institucionais, mas deve ser pública e incluir incidência e ações ousadas a favor 
dos excluídos. Em quinto lugar, foi realizada à luz da mensagem da vinda do reino de 
Deus e dos seus dons de "justiça, paz e alegria no Espírito Santo" (Romanos 14:17). A 
diaconia testemunha essa mesma promessa. Suas ações são sinais daquilo que os 
cristãos esperam e desejam antecipar já agora no mundo presente. 

De acordo com o evangelho de Lucas, o Espírito estava sobre Jesus e o ungiu para o 
seu ministério. Na passagem de Lucas 4, a proclamação das boas novas aos pobres 
está ligada à história da viúva de Sarepta (Lucas 4: 25-26; 1 Reis 17: 7-24), que estava 
numa profunda crise humanitária. Lucas voltou várias vezes ao tema de Jesus 
servindo as viúvas e defendendo os seus direitos (Lucas 7: 11-17; 18: 1-8; 20: 45-47; 
21: 1-4). Da mesma forma, a liberdade dos prisioneiros está ligada à história de 
Naamã, que estava infectado com lepra (Lucas 4:27; 2 Reis 5: 1-19). Embora não 
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estivesse preso numa prisão, a sociedade o excluía e o condenava ao isolamento. Em 
várias ocasiões, Lucas anuncia a ação curativa de Jesus em relação a leprosos. Ele se 
aproxima, toca-os e os livra do estigma que lhes causa tanto sofrimento (Lucas 5: 12-
14; 17: 11-19). 

Em Atos, Lucas demonstra como o mesmo Espírito que levou Jesus aos vulneráveis 
do seu tempo também levou a igreja às viúvas e às pessoas marginalizadas (Atos 6: 1-
6; 9: 36-42). Em vez de pessoas com lepra, o Espírito orienta Pedro e Paulo em 
direção de outro grupo intocável, os gentios. A motivação de Lucas para escrever é 
"para que você conheça a verdade das coisas que lhe foram ensinadas" (Lucas 1: 4) 
Ele lembra aos leitores que o Espírito guiou a igreja de maneiras surpreendentes para 
trazer alegria, libertação e reconciliação para um mundo quebrado. Eles são, portanto, 
encorajados a estarem abertos para o chamado inesperado do Espírito para servir 
pessoas que anteriormente ignoraram ou desprezaram. 

No dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo empoderou os apóstolos a 
testemunharem publicamente sobre as "ações poderosas de Deus" (Atos 2:11). 
Naquela ocasião, Pedro citou o profeta Joel, interpretando o que eles agora estavam 
experimentando como um cumprimento da promessa de Deus: "Eu derramarei o meu 
Espírito sobre os meus escravos, homens e mulheres, e naqueles dias eles também 
anunciarão a minha mensagem "(2:18). A menção especial de escravos, homens e 
mulheres, expressa a natureza libertadora e empoderadora da obra do Espírito Santo. 
Ele traz à vida o princípio de deixar o último ser o primeiro e o primeiro a ser o 
último (Mateus 20:16). 

Nesta perspectiva, a diaconia está comprometida em afirmar a dignidade e o poder 
dos envolvidos em seu trabalho, e especialmente daqueles julgados como pobres e 
desamparados. Diaconia empoderadora significa optar por práticas que permitem que 
as pessoas sejam sujeitas no processo de trabalhar por um futuro melhor. Isso pode ser 
percebido como prática diaconal do dom pentecostal de experimentar as "ações 
poderosas de Deus" em seu próprio idioma, ou seja, enraizadas em contextos locais de 
vida e de dons. 

O Novo Testamento retrata o Espírito Santo como defensor e guia em toda a verdade 
(João 16: 7-13) e como presença cuidadosa de Deus e intercessor em meio à luta e 
fraqueza humana (Romanos 8: 26-27). Essas imagens são fundamentais para a 
espiritualidade da diaconia, que encontra sua força no cuidado e no poder de Deus, 
mesmo quando seja experimentada a partir da perspectiva da cruz (2 Coríntios 12: 9-
10). E estão em consonância com a prece que serviu de tema para a 7ª Assembleia do 
CMI em Canberra, em 1991: "Vem Espírito Santo, renova toda a criação". 

 

4.4. Diaconia como parte integral do ser e da missão da Igreja 
A compreensão trinitária estabeleceu as bases para entender a natureza diaconal da 
Igreja. Através do envio de Deus de Jesus e do Espírito Santo a Igreja é chamada à 
existência e mandatada para participar da missão de Deus no mundo. 

No movimento ecumênico, os teólogos ortodoxos contribuíram substancialmente para 
desenvolver essa compreensão. O relatório da consulta sobre A abordagem ortodoxa 
da diaconia (1978) afirma: 
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A diaconia cristã está enraizada no ensinamento evangélico segundo o qual o 
amor a Deus e ao próximo é uma consequência direta da fé. A missão diaconal 
da Igreja e o dever de cada um dos seus membros de servir estão intimamente 
ligados à própria noção da Igreja e derivam do exemplo do sacrifício de nosso 
próprio Senhor, nosso Sumo Sacerdote, que, de acordo com a vontade do Pai 
"não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate por 
muitos" (Mateus 20:28). 

Esta compreensão não só mantém uma relação íntima entre a missão diaconal de 
Jesus e a diaconia da Igreja, mas a amplia, apontando para o vínculo orgânico entre a 
liturgia e a diaconia, ou como está formulado no relatório da consulta, a diaconia 
cristã "flui da liturgia divina", e é uma" liturgia após a Liturgia ". A Assembleia de 
Vancouver (1983) foi fortemente inspirada por esta "visão eucarística" e afirmou que 
a diaconia como "o ministério da igreja de partilha, cura e reconciliação é da própria 
natureza da Igreja". À medida que as pessoas cristãs experimentam os graciosos dons 
da partilha, cura e reconciliação na mesa do Senhor, são enviadas a um estilo de vida 
e a práticas que trazem esses presentes para dentro do mundo. Em outras palavras, a 
diaconia no mundo é "enraizada na fé e alimentada pela Eucaristia". 

Em muitos aspetos, isso corresponde à expressão "ministrar à mesa" em Atos 6: 2. A 
diaconia é uma manifestação visível da relação entre o ser e o fazer da Igreja. 

Uma das consequências desse entendimento é que a diaconia não pode ser uma 
atividade opcional na vida da Igreja. É uma parte intrínseca de seu ser. O relatório 
ainda faz referencia às palavras do julgamento final (Mateus 25: 31-46) e descreve 
"neste sentido" a diaconia "como um julgamento sobre a nossa história". 

Outra contribuição importante da consulta ortodoxa de 1978 é que a diaconia é "uma 
expressão da unidade da Igreja como o corpo de Cristo". Como cada congregação 
local é Igreja em seu pleno sentido ao celebrar sua fé, também é totalmente dotada 
para realizar o mandato diaconal da Igreja. O trabalho ecumênico baseia-se no 
reconhecimento da congregação local como um corpo fundamental da igreja; de 
forma semelhante, a diaconia ecumênica deve reconhecer os dons e a capacidade 
diaconal da igreja local e promover a unidade da Igreja. 

Esse entendimento está inserido em uma compreensão sacramental da Igreja, vendo 
isso como sinal e servindo como amostra da visão de Deus para o mundo. Opõe-se a 
pontos de vista que limitam a igreja aos seus confinamentos sociais e religiosos e, 
portanto, estão alinhados com a noção de "igreja missional". O risco é que a imagem 
de uma igreja ideal pode bloquear o discernimento crítico de como as igrejas, de fato, 
aparecem como corpos sociais e executam seu mandato diaconal. O próprio 
significado de "sacramentum" (grego: mysterion) sugere a simultaneidade da ação 
divina e humana, e deve incluir a consciência da fraqueza humana e a necessidade de 
vozes proféticas que questionem atitudes e práticas inadequadas dentro da igreja. 

Com isso em mente, faz sentido limitar o uso do termo "diaconia" ao ministério de 
cuidado da igreja e das pessoas cristãs. O termo expressa a distinção de sua ação 
baseada na fé. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que não só os cristãos estão 
fazendo bons trabalhos. Todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e 
capacitados para o cuidado amoroso e para promover a justiça. Muitos deles são mais 
comprometidos que muitos cristãos, alguns deles são pessoas de outras religiões, e 
outros não têm fé alguma. Na ação diaconal concreta é importante saber cooperar com 
todas as pessoas de boa vontade e promover redes de ação solidária e conjunta. 
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4.5. Diaconia como discipulado 
A dimensão eclesial da diaconia inclui o entendimento de que toda pessoa cristã 
compartilha o mandato de servir. Isso corresponde ao grande mandamento de amar a 
Deus e "amar o seu próximo como a si mesmo" (Mateus 22: 37-39), e está alinhado 
com o chamado de Jesus para segui-lo. Implica um estilo de vida pautado pelo 
cuidado aos outros como expressado no envio dos discípulos (Mateus 28:20) de fazer 
discípulos e "ensiná-los a guardar tudo o que eu lhes ordenei". 

De acordo com João 12:26, Jesus junta a diaconia e o discipulado: "quem quiser me 
servir (diakone) deve seguir-me, e onde eu estiver, também estará o meu servo 
(diakonos)". A expressão "onde eu estiver" refere-se ao envio ao mundo e ao seu 
ministério de cura. A relação com Jesus é tanto um dom como uma tarefa. Seu envio 
também é o envio dos discípulos ao mundo, com a promessa do cuidado e da bênção 
de Deus, pois "quem me servir (diakone), o Pai honrará" (12: 26b). 

A história de Jesus lavando os pés dos discípulos (João 13) afirma a dualidade do dom 
e da tarefa no discipulado diaconal, embora nenhuma palavra com diak seja usada 
aqui. As palavras de Jesus "a menos que eu lave você, você não compartilha comigo" 
(13: 8), afirmam que somente ao permitir que Jesus o sirva, Pedro está incluído na 
comunidade de seguidores. Uma vez que isso esteja claro, o imperativo segue: "Então, 
se eu, seu Senhor e Mestre, lavo os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns 
dos outros. Pois eu dei o exemplo, para que vocês façam o que eu fiz." (13: 14-15). 

Há boas razões para ler esta história como se referindo à Eucaristia devido ao fato de 
que João a coloca onde os outros evangelhos contam sobre a última ceia. Isso estaria 
alinhado com o modo de ver a diaconia como "liturgia após a Liturgia", conforme 
apresentado acima. Também corresponde à narrativa de Lucas da última ceia. Quando 
os discípulos começaram a discutir qual deles deveria ser considerado o maior, Jesus 
reage, dizendo: "Os reis deste mundo têm poder sobre o povo e os governadores são 
chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. O mais importante 
deve ser como o menos importante e o que manda deve ser como o que serve (hos o 
diakonon). Quem é o mais importante, quem está sentado à mesa ou quem serve? Não 
é esse na mesa? Mas entre vocês eu sou como aquele que serve. "(Lucas 22: 25-27). A 
expressão "aquele que serve" ocorre três vezes aqui, referindo-se ao ministério que 
Jesus cumpre de forma única, e depois ao exemplo que seus discípulos são chamados 
a seguir.  

E a história de Jesus lavando os pés dos discípulos também aponta na direção do 
batismo, o sacramento pelo qual a pessoa cristã é incorporada no corpo de Cristo e, 
portanto, incorpora relações de amor e cuidado na comunidade dos crentes. Faz 
sentido ver o batismo como uma ordenação para o "diaconato de todos os crentes". De 
acordo com uma antiga tradição na igreja, o diácono dá uma vela aos recém-
batizados, como lembrança da vocação de ser uma luz no mundo (Mateus 5: 14-16). 
O batismo não deve ser considerado um ato isolado, ou apenas um rito de passagem. 
Mais do que isso, o batismo é um ato de renovação, que anuncia a novidade de vida 
em que os batizados são incluídos e capacitados para servir. O Documento Batismo, 
Eucaristia e Ministério sublinha isso, afirmando: "Deus concede a todos as pessoas 
batizadas a unção e a promessa do Espírito Santo e as distingue com um selo e 
implante em seus corações da primeira parcela de sua herança como filhos e filhas de 
Deus. O Espírito Santo nutre a vida de fé em seus corações até a libertação final, 
quando entrarão em plena posse da herança para louvar a glória de Deus (2 Coríntios 
1: 21-22, Efésios 1: 13-14)". 
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Na época da reforma luterana, Martim Lutero enfatizou que Deus chamou os cristãos 
para realizar sua vocação na vida comum, na família, no bairro e no local de trabalho, 
rejeitando a ideia de que o discipulado exige entrar numa ordem religiosa ou realizar 
serviços religiosos. A relação com Cristo garante plena liberdade como filho e filha de 
Deus; ao mesmo tempo, implica a vocação para que seja semelhante a Cristo em 
relação ao próximo. Isso corresponde à tradição ortodoxa de ver o discipulado como a 
vocação de ser um "portador de Cristo" (grego: Christóforos), encarnado no mundo 
como Cristo se encarnou. 

O discipulado cristão experimenta a graça de Deus em ambos os relacionamentos - 
com Deus e com o próximo - ambos expressando a novidade da vida em Cristo. John 
Wesley, o fundador do Metodismo, usou o termo santidade ao sustentar que a 
salvação implica a renovação dos indivíduos e do mundo. A conversão e o 
arrependimento devem ser acompanhados de "frutos do arrependimento" (Mateus 3: 
8), afirmou. Para o Metodismo e outras igrejas desta tradição, "santidade de coração e 
vida" continua a ser a vocação para fazer "obras de piedade" e "obras de 
misericórdia". "Nosso amor a Deus está sempre ligado ao amor ao próximo, com 
paixão pela justiça e renovação na vida do mundo". 

4.6. Diaconia e proclamação 
Como parte integrante da missão da Igreja, a diaconia é significativa em si mesma. A 
ação diaconal visa servir o próximo em necessidade e não deve ser percebida como 
um meio para alcançar outros objetivos, como, por exemplo, recrutar novos membros 
para a igreja. O movimento ecumênico renunciou claramente ao proselitismo e pediu 
relações responsáveis na missão. Menciona a prática de oferecer ajuda humanitária ou 
oportunidades educacionais como incentivo para se juntar a outra igreja como um 
exemplo de ação irresponsável. 

ACT Aliança, em seu documento fundacional, expressa claramente a sua missão 
baseada na fé e o compromisso de "dar prioridade ao papel das igrejas locais e seus 
ministérios na resposta às necessidades humanitárias e de desenvolvimento das 
comunidades locais", e incluiu no seu Código de Boas Práticas uma declaração 
rejeitando o proselitismo. Afirma que: 

A ACT Aliança não usa a ajuda humanitária ou de desenvolvimento ou programas 
de incidência para promover um ponto de vista político ou político partidário em 
particular. Isso significa que a ACT Aliança e seus membros 

• Rejeitam o uso de qualquer ajuda, seja para um indivíduo ou para uma 
comunidade, para promover pontos de vista políticos, religiosos ou partidários 

• Rejeitam o uso de seus programas para promover pontos de vista políticos 

• Rejeitam o uso ou manipulação de técnicas coercivas, de força ou de 
exploração da vulnerabilidade das pessoas para impor pontos de vista 
políticos, religiosos ou partidários 

• São verdadeiros e transparentes sobre suas identidades e motivação quando 
solicitados a oferecer informações sobre os objetivos de suas organizações e 
programas 
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• Atuam através do seu engajamento e programas, quando necessários, com 
tolerância às diferenças de crença e proteção daqueles cujos direitos humanos 
não sejam respeitados. 

Há muitos motivos externos para assumir esta posição claramente. As organizações 
baseadas na fé são muitas vezes confrontadas com suspeitas quando operam em áreas 
cuja população é de outra fé. Em particular, este é o caso das agências cristãs que 
trabalham em países muçulmanos. A questão não é apenas a confiança popular e a 
acessibilidade às comunidades. Também há que considerar a segurança dos 
trabalhadores humanitários. 

Igualmente importantes são os argumentos internos. O Novo Testamento é claro ao 
relatar que Jesus ajudou as pessoas necessitadas incondicionalmente e não exigiu que 
elas se tornassem discípulos. Seus atos de cura e cuidados são dons graciosos e 
expressam o amor e a liberdade incondicionais de Deus para restaurar a dignidade 
humana. Jesus confirmou isso ao enviar seus discípulos ao ministério de cura: "Vocês 
receberam de graça, portanto deem de graça"(Mateus 10: 8). De forma semelhante, a 
ação diaconal deve ser incondicional e não reduzida a uma agenda, nem aberta nem 
oculta, para atingir outros objetivos religiosos ou políticos. 

A ação diaconal normalmente implica exercício de poder, estrutural e pessoal, e 
muitas vezes ocorre em relações assimétricas. Ao se encontrar com pessoas em 
situações de vida vulneráveis, há sempre o risco de abusar do poder, em particular o 
religioso. Os agentes diaconais devem ser sensíveis a esse risco e comprometidos com 
proteger a dignidade e a integridade das pessoas com quem trabalham. 

Por outro lado, é um fato que toda intervenção social, incluindo o trabalho de 
desenvolvimento secular, implica em exercício de poder e promoção de opiniões e 
sistemas de valores. A questão é como aumentar a conscientização sobre esse fato 
inegável. Haverá que incluir a educação religiosa dos trabalhadores de 
desenvolvimento como parte integrante da sua competência profissional. Para os 
trabalhadores diaconais isto implica ativar a própria identidade de tal forma que 
fortaleçam a sua capacidade quando se dedicam a atividades que visem um futuro 
melhor para todos os envolvidos. O Capítulo 6 irá discutir este assunto um pouco 
mais. 

Portanto, a diaconia não pode ficar em silêncio quando se trata de questões religiosas 
ou ideológicas. O princípio da ACT Aliança referido acima - ser "verdadeiro e 
transparente sobre sua identidade e motivação quando solicitado" - pretende uma 
leitura proativa; não implica o desejo de que ninguém jamais faça essas perguntas. É 
normal que a ação diaconal provoque perguntas sobre motivação e objetivos; o 
diálogo que acompanha a ação deve, portanto, procurar ser sincero e transparente. Os 
atores diaconais devem estar preparados para lidar com as consequências que o seu 
serviço pode ter. Em alguns casos, as pessoas responderão a ação diaconal com 
simpatia e desejam conhecer melhor a fé que a motivou. Em outros casos, as pessoas 
ficam desconfiadas, e em casos extremos, elas podem reagir com a violência e desejar 
deter a ação. Assim também aconteceu desde os tempos da Igreja primitiva: a 
diaconia da igreja causou admiração ou rejeição, e convenceu alguns a se tornarem 
seguidores da fé cristã, enquanto outros se tornaram céticos ou adversários. 

Numa perspectiva teológica, a diaconia acrescenta sua voz à proclamação cósmica do 
reino de Deus e da boa vontade para toda a criação: "O céu anuncia a glória de Deus e 
nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. "(Salmos 19: 1). A diaconia é centrada 
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na martyria no sentido de testemunhar a fé no Deus da Vida e responder à vocação de 
servir o Senhor, sabendo que este testemunho pode provocar resistência e levar ao 
martírio. Mesmo assim, sempre visa levantar sinais de esperança que anunciam o 
reino de Deus que há de vir com a promessa de justiça e paz. Como as pessoas vão 
interpretar esses sinais é uma questão de liberdade. Não faz parte do mandato diaconal 
a proclamação com o objetivo de convencer as pessoas a mudar a sua fé. 

Por essa razão, a diaconia deve estar sempre preparada para prestar contas de sua fé, 
sua visão e seu sistema de valores. Reconhecendo que a ação baseada na fé pode ser 
mal interpretada, deve ser capaz de esclarecer a verdadeira natureza de sua identidade 
distinta e o código de conduta com o qual está comprometida. 

 

4.7. Sumário 
Este capítulo analisou a compreensão da diaconia a partir da perspectiva teológica. 
Mostrou o uso e o significado das palavras diak- no Novo Testamento e a necessidade 
de traduzir e interpretar essas palavras para a atualidade, em particular em relação à 
forma como as igrejas aplicam o termo diaconia hoje em sua prática social. Enfatizou 
a dimensão profética da diaconia tal como incorporada ao ministério de Jesus e sua 
vocação aos seus seguidores. 

As referencias bíblicas enfatizam que a diaconia tem uma forte conotação 
cristológica. Além disso, aborda a compreensão da natureza e da missão da Igreja. A 
diaconia relaciona a fé cristã com o Deus triúno e com a vocação para participar da 
missão de Deus no mundo. Deus, o Criador, chama todos os seres humanos, os 
cristãos e todas as pessoas de boa vontade, para serem mordomos da criação e 
promotores da dignidade humana, da justiça e da paz. Jesus Cristo, o Salvador e o 
Libertador, compartilha isso com os seus discípulos quando os envia ao mundo com o 
mandato de curar, incluir e empoderar (João 20:21). O Espírito Santo, o Doador da 
Vida, empodera para esta missão, equipando as pessoas de Deus para que tenham a 
energia e a sabedoria necessárias para servir como agentes de transformação. 

Diaconia, portanto, prova ser um termo bíblico e teológico fundamental que dá 
expressão a ideias fundamentais compartilhadas pela família ecumênica, tal como 
afirmou o ex-moderador do CMI, Sua Santidade Aram Keshishian, Catholicos da 
Grande Casa da Cilicia: 

A diaconia pertence à própria natureza da igreja. Estar em comunhão com 
Cristo é amar o próximo e estar com os doentes e aflitos. Estas não são apenas 
as "obrigações morais" da igreja, mas sim seu elemento constitutivo. A igreja 
não "tem" diaconia, ela é diaconia, a saber, um discipulado contínuo e 
comprometido com Cristo para a reconstrução da comunidade mundial e a 
recriação do mundo caído de acordo com os planos de Deus. Através da 
diaconia, a igreja se torna uma com Cristo e, ao mesmo tempo, traz Cristo ao 
mundo. A diaconia é a expressão da unidade da igreja e a implementação da 
mensagem do evangelho. 

Como conceito teológico, a diaconia oferece o potencial de adicionar novas 
perspectivas a processos de reflexão e renovação em curso dentro do movimento 
ecumênico, em particular a compreensão do que as igrejas são chamadas a ser e a 
fazer juntas no mundo de hoje.  
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Capítulo 5  
Mudanças de Cenários da Ação Diaconal 

5.1. Introdução 
Em janeiro de 2013, o Comitê Executivo da ACT aprovou o documento intitulado 
Mudança de Paradigma de Desenvolvimento (The Changing Development 
Paradigm). Ele aponta para algumas mudanças fundamentais no contexto de 
desenvolvimento global. Muitas delas se relacionam com o processo de globalização, 
descrito como "de alcance crescente e com aprofundamento de impacto e aceleração 
dos fluxos inter-regionais e com interação em todos os setores da vida social, do 
econômico ao ecológico, do cultural ao criminal". Também reconhece mudanças 
fundamentais quanto à compreensão de desenvolvimento e um crescente ceticismo em 
relação aos conceitos tradicionais de ajuda. Reflete um mundo com problemas mais 
globais e ao mesmo tempo com menos ferramentas globais para resolvê-los. 

Este capítulo procura apresentar alguns dos principais elementos que justificam a 
descrição desse "cenário" como paradigma em mudança. Começará por dar conta de 
algumas das consequências da globalização e dos novos padrões de pobreza que está 
causando. Em seguida, apresentaremos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) como uma nova plataforma de cooperação internacional, convictos de que eles 
fornecem uma agenda relevante para a diaconia ecumênica visando renovar seu 
compromisso e identificar novas formas e áreas de ação. 

Para a diaconia ecumênica, o novo paradigma implica numa mudança consciente de 
ajuda para justiça, tanto no que se refere aos desafios do mundo de hoje como à 
implementação da ação. A segunda parte deste capítulo apresentará algumas das 
principais preocupações neste processo de passar da ajuda ao desenvolvimento para 
práticas transformadoras que buscam a justiça, com foco na justiça econômica, na 
justiça ecológica, na justiça de gênero e na justiça na saúde. 

 
 

5.2. Novos rostos da pobreza no mundo de hoje 
A globalização reúne o mundo num processo que evidentemente tem muitos efeitos 
positivos. Ao mesmo tempo, causa novas divisões, principalmente entre ricos e os que 
vivem na pobreza. Um dos efeitos graves da globalização é a forma como o poder 
econômico e político está sendo exercido, esvaziando o papel das autoridades locais, 
nacionais e internacionais e prejudicando assim sua legitimidade democrática. Em vez 
disso, existem as estruturas transnacionais que não precisam prestar contas de como 
estão atuando e ampliando o seu poder. 

Para os agentes envolvidos no trabalho de desenvolvimento, incluindo atores da 
diaconia ecumênica, isso significa uma mudança da ajuda tradicional para a luta pela 
justiça. O rosto da pobreza mudou. A novidade é que existem grandes áreas de 
pobreza nos países de renda média. Em muitos casos, a pobreza crescente é resultado 
de má gestão política, de corrupção, de guerra e das mudanças climáticas, e não por 
falta de desenvolvimento. 

Mais de um bilhão de homens, mulheres e crianças continuam prisioneiros da 
pobreza. Nas últimas duas décadas, o mundo alcançou progressos notáveis na redução 
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do número de pessoas que vivem em extrema pobreza. Os atores internacionais 
preveem que a pobreza extrema possa ser erradicada até 2030. A tarefa de acabar com 
a extrema pobreza exige, no entanto, um envolvimento comprometido da comunidade 
internacional e a vontade de lidar com as causas subjacentes da pobreza. Inclui 
também uma mudança nos hábitos que causam a pobreza: ganância e desperdício, 
indiferença à dor dos outros e exploração das pessoas e do mundo natural. Isso é 
fortemente afirmado na iniciativa do Banco Mundial chamada "Finalizar a pobreza 
extrema: um imperativo moral e espiritual", na qual o CMI está envolvido, 
juntamente com líderes de diversas tradições religiosas. 

Uma sociedade civil forte deverá ter um papel importante neste esforço. Ela poderá 
mobilizar e organizar as pessoas para se envolver em assuntos que lhe são relevantes 
na promoção de justiça para todos. As Organizações da Sociedade Civil representam 
estruturas horizontais de poder na sociedade, contrabalançando o poder vertical da 
elite dominante. Em muitos lugares, as comunidades de fé e os agentes diaconais 
assumiram conscientemente os papéis de agentes da sociedade civil, buscando 
construir uma cidadania ativa e se engajar em redes que trabalhem para uma 
sociedade justa, inclusiva, participativa e sustentável. O sistema da ONU e muitos 
governos reconhecem a importância das organizações da sociedade civil (OSC) e dos 
defensores dos direitos humanos (DDH), em particular o papel que desempenham na 
promoção da transparência e da rendição de contas. 

No entanto, na prática isso não é sempre o caso. Em vários países, o espaço para as 
ações dos cidadãos e da sociedade civil está sendo restringido e ameaçado. Os 
relatórios dão conta de detenções arbitrárias, torturas e assassinatos de atores da 
sociedade civil. Os governos introduzem leis que tornam o trabalho das ONGs 
internacionais mais difícil. Isso também afeta os atores baseados na fé. Num 
determinado país onde vários membros da ACT Aliança estão trabalhando, 17 
organizações tiveram que mudar seu foco e excluir as questões de direitos humanos 
de seus programas devido a uma lei restritiva sobre ONGs. 

Num momento em que reportagens sobre terrorismo e guerras geralmente dominam 
as notícias, as questões relacionadas ao desenvolvimento e ao bem-estar dos mais 
pobres no mundo ganham menos atenção. Muitos governos estão desviando o 
dinheiro da Assistência Oficial para o Desenvolvimento (Official Development 
Assistance) destinada à assistência humanitária em regiões com conflito armado. Em 
alguns casos tentam garantir seus próprios interesses políticos e econômicos, mais do 
que promover mudanças e o bem comum. 

Ao se preparar para a Cúpula Humanitária Mundial (CHM) em 2016, a ACT Aliança 
apresentou sua visão de um sistema humanitário em um mundo que "está enfrentando 
maiores riscos de desastres e um número crescente de conflitos devido a fatores como 
mudanças climáticas, urbanização rápida, pobreza, declínio do ecossistema e 
diminuição do respeito aos princípios humanitários e ao Direito Humanitário 
Internacional". Com uma forte ênfase geral ao colocar as pessoas no centro das 
atenções, prevê "uma abordagem de baixo para cima, em que as comunidades 
resilientes definam suas próprias necessidades e os atores locais (incluindo as próprias 
pessoas em risco) liderem a resposta". 

Esta visão reconhece o papel distinto das comunidades de fé e dos líderes religiosos 
no trabalho por um mundo melhor. Com base em experiências de campo, a ACT 
Aliança aconselha que as organizações baseadas na fé (OBFs) que trabalham junto às 
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comunidades locais possam usar sua força única - o poder unificador e melhorador da 
fé compartilhada - para facilitar a resiliência pós desastres. Ao mesmo tempo, constata 
que as tradições religiosas podem ser mal utilizadas para criar ódio e desconfiança e 
que, em alguns contextos, resistem a mudanças e reprimem expressões de direitos e 
liberdade básicos. 

Ao proporcionar espaços seguros para pessoas de diferentes tradições religiosas e ir 
ao encontro e trabalhar em conjunto para o bem-estar de todos, as OBFs podem 
contribuir para reduzir desconfianças mútuas e ser uma boa ferramenta para superar 
conflitos. Por esta razão, a diaconia internacional incluiu a diapraxis em sua agenda 
(ver Capítulo 7.6). E continua a ser uma tarefa prioritária desenvolver novas 
estratégias e métodos para melhorar sua capacidade nesta área. 

 

5.3. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como cenário 
sócio-polít ico para a diaconia 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), oficialmente conhecido como 
Transformando nosso mundo: a Agenda de Desenvolvimento Sustentável de 2030, é 
um conjunto de 17 objetivos globais e 169 metas, adotados pelas Nações Unidas em 
2015. Os ODSs pretendem dar continuidade aos oito Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM) estabelecidos em 2000. Seguiu-se a adoção da Declaração do 
Milênio das Nações Unidas que afirmou a "responsabilidade coletiva de defender os 
princípios da dignidade humana, igualdade e equidade a nível global" e o dever das 
lideranças políticas mundiais com "todas as pessoas do mundo, especialmente as mais 
vulneráveis e, em particular, as crianças do mundo a quem pertence o futuro". 

Existem algumas diferenças importantes entre os ODMs e os ODSs. Os ODMs são 
apenas oito, e se concentraram principalmente em questões de desenvolvimento 
localizadas no Sul global; e os ODSs são dezessete. Com suas 169 metas inter-
relacionadas, eles buscam abordar os desafios globais enfrentados atualmente. Além 
disso, são apresentados como globais por serem relevantes tanto para o Norte global 
como para o Sul global. Os ODMs surgiram num momento marcado pelo entusiasmo 
de iniciar um novo milênio e como tal expressaram a esperança de uma nova era. O 
contexto em que os ODSs foram adotados foi diferente, mais caracterizado por crises 
políticas e pessimismo. Os ODMs foram formulados por alguns especialistas, 
enquanto os ODSs resultaram de um processo consultivo com uma ampla gama de 
atores, incluindo a sociedade civil e as comunidades de fé. 

De um ponto de vista crítico pode-se dizer que o foco da agenda dos ODSs é muito 
amplo por conter muitos objetivos e metas. Ao abordar questões como a pobreza 
falta-lhe a análise das suas causas profundas e das questões que governam os modelos 
políticos e econômicos. No entanto, os objetivos manifestam a vontade da 
comunidade global para se mover na direção de uma ordem mundial sustentável e de 
promover processos que fortaleçam os direitos humanos e o bem-estar. 

O desenvolvimento sustentável é tanto um processo quanto um objetivo levando a 
uma vida de dignidade das pessoas em relação ao contexto geral de sua comunidade e 
ao meio ambiente que os sustenta. O desenvolvimento que isola a pessoa de parte de 
si mesma, da comunidade ou do ecossistema que sustenta a vida não é sustentável. 
Além disso, o desenvolvimento de uma área local que não esteja ligado à 



55 
	

sustentabilidade do bem-estar social, econômico e ambiental da família humana 
também não é sustentável. 

Desenvolvimento não é um conceito novo para a família ecumênica. Igrejas e 
agências diaconais têm décadas de experiência sobre as quais se pode construir. O 
CMI e outras OBFs estiveram engajados em áreas abordadas pelos ODSs muito 
tempo antes de os ODSs serem formulados. A mudança no discurso para um maior 
reconhecimento do papel da religião nos processos de desenvolvimento coincide com 
a mudança dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas (ODM), 
tidos como técnicos e limitados, para uma agenda holística integrada e universal dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). A convergência dessas duas 
tendências tem um grande potencial, mas também desafiam as igrejas, as 
comunidades de fé e as organizações diaconais a encontrar meios adequados e 
métodos de engajamento neste cenário. 

Pessoas de fé são parte de uma comunidade chave para mudanças e que está 
preparada para ser ativada e interagir de forma responsável. O Sr. David Nabarro, 
desde 2016 Conselheiro Especial da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, 
expressou o que se espera das comunidades de fé em relação à nova agenda 2030: 

• Que promovam a inclusão, e não a exclusão, de diferentes grupos 
que possam ser envolvidos neste tipo de atividade. 

• Que proporcionem canais pacíficos para a resolução de conflitos, 
reduzindo a ameaça da violência quando existem diferenças na 
comunidade. 

• Que defendam os direitos humanos, especialmente dos mais 
vulneráveis, garantindo que ninguém seja deixado para trás. 

• Que relembrem os líderes políticos do seu dever de garantir que 
todas as pessoas realizem seus direitos. 

• Que ajudem a garantir que investimentos ocorram em comunidades 
com pessoas locais e com seus próprios recursos. 

• Que mobilizem pessoas em todos os lugares, especialmente os 
jovens, para que usem os elementos da Agenda de 2030 dentro de 
seu próprio ativismo por um mundo melhor. 

• Que compartilhem seus conhecimentos sobre como oferecer serviços 
para aqueles que são mais difíceis de alcançar. 

Do ponto de vista da diaconia ecumênica os ODSs fornecem uma importante 
plataforma de ação. A agenda dos ODSs merece todo tipo de apoio, tanto político 
como prático. É uma agenda universal que se aplica a todos os países, é integrada, é 
indivisível e está baseada em um conjunto claro de princípios comuns. Eles foram 
estabelecidos com o objetivo de envolver a sociedade civil e as organizações de 
voluntários, incluindo as comunidades de fé, para promover cidadania ativa. 

A ACT Aliança, juntamente com outras comunidades ecumênicas e de fé, tem se 
envolvido nas discussões sobre desenvolvimento sustentável e participado ativamente 
do processo de formulação dos ODSs e se juntou a iniciativas para pressionar 
governos a solucionar assuntos de desigualdades, governança, mudanças climáticas, 



56 
	

conflitos e fragilidades. Nesse sentido, a incidência, a mobilização de massa e a 
comunicação são parte fundamental de qualquer estratégia visando a implementação 
da Agenda 2030 dos ODSs. As comunidades de fé podem ajudar a capacitar as 
pessoas para sua participação direta e contínua nos lugares em que vivem. 

Reconhecendo a importância deste novo discurso, os membros da ACT Aliança se 
uniram em 2015 para formar uma Comunidade de Práticas sobre Religião e 
Desenvolvimento. O CMI e a ACT Aliança estiveram envolvidos em algumas das 
mais importantes iniciativas relacionadas aos ODSs em parceria com as organizações 
com base na fé e que incluíram o Imperativo Moral para Acabar com a Pobreza 
convocado pelo Banco Mundial (IM) e a Parceria Internacional de Religião e 
Desenvolvimento, que reúne agências da ONU, doadores bilaterais e atores de fé. 

Agora uma tarefa importante é equipar igrejas e agentes diaconais a nível nacional e 
local para participar do processo dos ODSs. Todas as prioridades da ACT Aliança são 
apresentadas dentro dos 17 objetivos propostos, incluindo metas autônomas sobre 
igualdade de gênero, desigualdade, mudanças climáticas, paz, governo responsável e 
estado de direito, bem como as metas em áreas como redução de risco de desastres, 
proteção social e anticorrupção. Os Fóruns Nacionais da ACT Aliança aprenderão a 
usar indicadores dos ODSs em seus trabalhos e procurarão maneiras de se coordenar 
melhor com a sociedade civil e as autoridades governamentais. Haverá também a 
necessidade de revisar os currículos teológicos para incluir uma melhor compreensão 
do mandato diaconal da igreja e do que isso significa no contexto social-político do 
mundo de hoje. 

 

5.4. Migração e refugiados 
Desde que existe a humanidade as pessoas sempre migraram de um lugar para outro. 
Numa perspectiva histórica a migração é algo normal. O documento da ACT Aliança 
Mudanças de Paradigmas de Desenvolvimento (The Changing Development 
Paradigm), afirma que 

A mobilização humana é uma característica própria da globalização. Hoje, 
aproximadamente um bilhão de pessoas estão migrando internamente ou 
através de fronteiras para melhorar sua situação de renda, fugir da pobreza ou 
de conflitos, melhorar a saúde e o status educacional de suas famílias ou se 
adaptar às mudanças ambientais, aos impactos das mudanças climáticas e aos 
choques econômicos. 

O documento continua afirmando que a migração é um fenômeno global e que pode 
contribuir para o desenvolvimento sustentável. No entanto, para milhões de pessoas é 
parte da cruel realidade de fugir da pobreza e da violência e depois ainda encontrar 
novas situações de insegurança, hostilidade e discriminação. É especialmente 
alarmante que o número de refugiados tenha aumentado dramaticamente nos últimos 
anos e que eles tenham menos proteção ao chegarem em países onde esperavam estar 
seguros. Não só os conflitos obrigam as pessoas a deixar as suas casas. Também as 
mudanças climáticas e do meio ambiente deslocam forçosamente milhões de pessoas 
em todo o mundo. De acordo com dados reportados pelo ACNUR, desde 2008 uma 
média de 26,4 milhões de pessoas por ano foi deslocada de suas casas por desastres 
provocados por perigos naturais. Isso equivale a uma pessoa sendo deslocada a cada 
segundo. Essa tendência deverá aumentar, a menos que sejam implementadas medidas 
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de mitigação e adaptação climáticas em todo o mundo, juntamente com medidas de 
preparação para desastres e redução de riscos. Deve-se lembrar também que a 
migração tem consequências negativas para os países que veem muitos de seus 
cidadãos talentosos se afastarem. A fuga de cérebros implica que os países ricos 
recebam trabalhadores competentes cuja educação foi paga pelos países pobres. 

Como documentado no Capítulo 2, a diaconia ecumênica tem um longo histórico de 
envolvimento no trabalho com refugiados, o que continua a ser um grande desafio em 
muitas partes do mundo. Muitas congregações estão ativamente envolvidas neste 
trabalho quando recebem refugiados em suas casas e nos lugares de adoração, e as 
pessoas se voluntariam para trabalhar em atividades organizadas ou apoiá-los com seu 
dinheiro. 

A ACT Aliança formou um grupo de Comunidade de Prática (CoP) sobre Migração e 
Desenvolvimento. O objetivo é compartilhar experiências e desenvolver intervenções 
úteis para a proteção dos direitos dos migrantes. Os problemas comuns a serem 
abordados pelo grupo incluem os direitos dos migrantes, a apatridía, a migração e os 
meios de subsistência, a migração e as mudanças climáticas e as pessoas traficadas em 
movimento. Também visa fortalecer e aumentar a visibilidade das estruturas 
ecumênicas relacionadas à migração e ao desenvolvimento. 

O CMI tem defendido continuamente os direitos dos migrantes e dos refugiados, 
afirmando que o tráfico de pessoas e o tráfico de migrantes constituem a escravidão 
moderna. Em setembro de 2016, o CMI organizou um evento paralelo na Assembleia 
Geral da ONU sobre "Levando testemunhas: Combate ao tráfico de seres humanos e 
migração forçada", apontando para o fato de que, durante 2015, mais de 65 milhões 
de pessoas foram forçadas a deixar suas casas temendo por suas vidas. Em resposta 
aos que rejeitaram e ignoraram o encontro, o CMI exortou os Estados a "absterem-se 
de medidas que prejudiquem e não respeitem as obrigações relevantes contidas no 
direito internacional de refugiados e nos direitos humanos" e pediram "solidariedade 
internacional muito maior e mais efetiva para responder coletivamente a esta crise 
global ". 

Os ODSs não abordam a migração e os desafios sociais que representam, embora seja 
possível estabelecer vários links para essa questão. Também não se referem à situação 
dos refugiados e à falta de mecanismos internacionais para enfrentar esta crise. Essa 
falta de atenção pode ser interpretada como um esvaziamento da responsabilidade 
internacional de ajudar os refugiados e do dever de governos nacionais de 
proporcionar segurança às pessoas que procuram abrigo e um novo futuro em seus 
países. 

Em tempos em que os direitos básicos dos migrantes e dos refugiados estão 
ameaçados, as igrejas e os agentes diaconais devem se empenhar na sua defesa e atuar 
publicamente como parte de sua vocação de defender a dignidade humana. As ações 
devem incluir práticas de acolhimento e acompanhamento, e de compartilhar e 
celebrar a multiplicidade de dons que os migrantes e os refugiados trazem consigo. 
Estas são formas de professar "o direito à esperança" ao qual o Secretário Geral do 
CMI, Dr. Olav Fykse Tveit se referiu em diversas ocasiões, como parte integrante dos 
direitos humanos, bem como uma afirmação das igrejas na Peregrinação de Justiça e 
Paz. 
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5.5. Justiça Econômica 
A economia pode ser definida como "o processo ou sistema pelo qual bens e serviços 
são produzidos, vendidos e comprados em um país ou região". A economia 
globalizada de hoje desenvolveu sistemas que acumulam recursos nas mãos de uma 
pequena elite. O relatório anual de 2016 da Oxfam sobre pobreza revelou que 62 
indivíduos ricos possuem tanto quanto toda a metade mais pobre da população 
mundial. Um ano depois, a Oxfam atualizou o número de ricos para 8, todos sendo 
homens. O relatório, intitulado Uma Economia para os 99%, afirma que o 
crescimento dentro do atual sistema econômico beneficia os mais ricos, enquanto o 
resto da sociedade - especialmente os mais pobres - sofre. E conclui: "O próprio 
desenho de nossas economias e os seus princípios nos levaram a esse ponto extremo, 
insustentável e injusto". Esta tendência de aumento da diferença entre os mais ricos e 
os mais pobres não ocorre apenas a nível global, mas também internamente na 
maioria dos países. 

A atual economia globalizada e o seu sistema financeiro promovem uma distribuição 
injusta de riqueza, bens e serviços. Suas instituições e políticas refletem estruturas de 
poder que protegem os ricos e sacrificam os pobres ao buscarem somente mais lucros. 
Entre as consequências do aumento das desigualdades estão o desemprego, os baixos 
salários, os empregos inseguros, a evasão fiscal, a corrupção, o abuso de poder, a 
degradação da coesão social, a violência, o crime e a crescente insegurança. 

Embora as causas subjacentes ao aumento da desigualdade sejam multidimensionais, 
a justiça econômica é uma resposta importante a muitas dessas questões. Reconhece 
que a justiça social e o desenvolvimento transformador não serão possíveis a menos 
que os políticos que decidem tomem medidas a nível nacional e internacional para 
reformar e transformar o sistema econômico garantindo uma distribuição mais justa 
de recursos que inclua o fluxo financeiro e, não por último, também as estruturas de 
poder. 

O movimento ecumênico está comprometido com a causa da justiça econômica. Na 
década de 1990, o Grupo Consultivo sobre Assuntos Econômicos do CMI (GCAE) 
refletiu sobre o Cristianismo e a economia mundial. Foi acompanhado pela 
Globalização Alternativa Enfocada nas Pessoas e na Terra (Alternative Globalisation 
Addressing People and Earth) ou AGAPE, um processo de estudo global de sete anos 
com contribuições de todas as regiões do mundo e envolvimento de várias comunhões 
cristãs mundiais, e que culminou na Assembleia do CMI em Porto Alegre, Brasil, em 
2006. Sua preocupação em manter juntas as questões de economia e ecologia foi 
mantida pelo processo do CMI sobre Pobreza, Riqueza e Ecologia. Em 2012, o CMI, 
juntamente com outros parceiros ecumênicos, convidou economistas, líderes de 
igrejas, ativistas, políticos e teólogos para uma conferência global em São Paulo, 
Brasil, com o objetivo de desenvolver um plano de ação para a construção de 
estruturas financeiras e económicas globais mais justas, sustentáveis e menos 
predadoras. A reunião concluiu demandando uma Transformação Financeira 
Internacional para a Economia da Vida. Propôs uma arquitetura financeira e 
econômica que: 

• Esteja baseada nos princípios da justiça econômica, social e climática 

• Sirva a economia real 

• Responda por tarefas sociais e ambientais 
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• Estabeleça limites claros para a ganância e, em vez disso, promova o bem 
comum. 

Desde então, foi convocado um Painel Ecumênico Global com o objetivo de dar 
continuidade à Declaração de São Paulo. Em 2014, apresentou um relatório intitulado 
Economia para a Vida para todos agora: um plano de ação ecumênico para uma 
nova arquitetura financeira e econômica internacional, convidando os parceiros 
ecumênicos a implementá-lo. 

Economia para a Vida desafia os agentes da diaconia ecumênica a fortalecer seu 
compromisso com a justiça econômica. A seguinte declaração da ACT Aliança é 
representativa da forma como os seus membros veem a pobreza e a importância de 
abordar as suas causas fundamentais: 

Erradicar a pobreza não significa apenas abordar sintomas como a falta de 
renda ou os ativos materiais mantidos por indivíduos. Trata-se também de 
abordar os fatores sistêmicos e estruturais essenciais para superar a pobreza e 
os fatores que privam as mulheres e os homens da sua dignidade e direitos. As 
políticas para erradicar a pobreza também precisam se concentrar nos 
processos que contribuem para a exclusão e exploração social, a discriminação 
no acesso aos recursos produtivos e a exclusão da participação em órgãos de 
decisão que privam mulheres e homens do pleno gozo de seus direitos. Além 
disso, a erradicação da pobreza também exige oportunidades crescentes de 
trabalho digno e justamente compensado para todos em economias dinâmicas 
e sustentáveis. 

A diaconia baseada em direitos, portanto, busca formas de ação que promovam a 
justiça econômica. Pretende empoderar os titulares de direitos para se envolverem 
como cidadãos ativos, reivindicando direitos econômicos e sociais. Os ODSs servem 
como um ponto de referência relevante, em particular quando se trata de incidência e 
debate público. 

Vários dos ODSs afirmam a justiça econômica como uma condição prévia para 
alcançar os objetivos. 

ODS 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares, aponta 
para a importância da proteção social para os pobres e vulneráveis e visa aumentar o 
acesso aos serviços básicos e apoiar pessoas prejudicadas por eventos extremos 
relacionados ao clima e a outros choques e desastres econômicos, sociais e 
ambientais. 

ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o 
emprego completo e produtivo e o trabalho decente para todos, encoraja os governos 
a "tomar medidas imediatas e efetivas para erradicar o trabalho forçado, acabar com a 
escravidão moderna e o tráfico de seres humanos e garantir a proibição e eliminação 
das piores formas de trabalho infantil (...) ". 

ODS 10: Reduzir a desigualdade dentro e entre os países, exige a redução das 
desigualdades de renda dentro de um país. Também aborda as desigualdades entre os 
países e defende a criação de instituições responsáveis e inclusivas eficazes para 
alcançar o desenvolvimento sustentável. 
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A economia é vital para a vida e o bem-estar das pessoas e não pode ser limitada 
apenas à responsabilidade dos economistas. Os políticos devem fazer a sua parte. E 
também as pessoas de fé, as igrejas e os atores diaconais. 

Do ponto de vista da fé, a economia é um meio de assegurar a plenitude da vida tal 
como o requer o cuidado de Deus por toda a criação. A economia nunca é um objetivo 
em si. Deveria ser considerada como uma realidade autônoma, livre para estabelecer 
suas próprias normas e objetivos. A Economia da Vida rejeita a fé absoluta no 
mercado e seus mecanismos e condena a confiança no dinheiro (Mammon) como 
idolatria. Confessa que a terra e tudo o que nela existe pertencem a Deus (Salmos 24: 
1), e que há o suficiente para todas as nossas necessidades se compartilharmos os 
recursos de Deus. 
 
 

5.6. Justiça Climática 
O CMI, juntamente com seus membros e parceiros ecumênicos, tem tido desde há 
muito em sua agenda o cuidado pela criação e pelo desenvolvimento de comunidades 
sustentáveis . Na década de 1970, o CMI começou a reconhecer as conexões entre 
justiça, paz e sustentabilidade ecológica. Na Assembleia de Vancouver em 1983, o 
CMI incentivou as igrejas membros a se comprometerem publicamente a abordar 
questões ambientais como parte de um esforço comum para promover a Justiça, a Paz 
e a Integridade da Criação, e que se tornou conhecido como o processo JPIC. Em 
1988, o CMI lançou seu Programa de Mudanças Climáticas para promover a 
transformação de estruturas socioeconômicas e escolhas de estilo de vida pessoal que 
contribuem para o aquecimento global. Na década de 1990, um processo de estudo 
sobre "teologia da vida" convidou as igrejas e grupos locais para refletirem sobre o 
que isso significava nos seus contextos e como poderiam fortalecer seu engajamento 
em questões de justiça, paz e integridade da criação. 

O acesso à água potável é um problema que, em particular, envolveu o movimento 
ecumênico e seu compromisso diaconal. Sabendo que uma em cada quatro pessoas 
bebe água contaminada e uma em cada três não tem acesso adequado a instalações de 
saneamento, a justiça da água é uma questão-chave da justiça climática que atravessa 
as disparidades econômicas e de saúde. Todas as indicações são de que as mudanças 
climáticas tornarão a situação ainda mais grave para mais pessoas nos próximos anos, 
e que até 2025, dois terços do mundo viverão estressados pela questão da água. 

O grupo de trabalho que se ocupou com o Impacto Moral sobre ODSs enfocou os 
direitos da água e da terra para se concentrarem em projetos-piloto em relação ao 
envolvimento das comunidades de fé nos ODSs. Várias igrejas membros e 
organizações do CMI, da FLM e da ACT Aliança estão envolvidas em questões de 
água, seja através de ajuda humanitária ou através de incidência para o direito humano 
à água e ao saneamento. 

O engajamento pela justiça climática sempre esteve ligado à agenda pública sobre 
ambiente e desenvolvimento, especialmente após a Cúpula da Terra que as Nações 
Unidas organizaram no Rio de Janeiro em 1992. O movimento ecumênico participou 
ativamente das reuniões da COP (COP = Conferencia das Partes) que a Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - UNFCCC (UN Framework 
Convention on Climate Change) - organizou desde 1995 e que defendeu a 
implementação de medidas que salvaguardem a integridade ecológica da biosfera e 
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defendam os direitos dos mais pobres e vulneráveis em tempos de mudanças 
ecológicas. 

Para a reunião da COP 17 em Durban, África do Sul, em 2011, o CMI, juntamente 
com outros grupos de fé, organizou um rali inter-religioso que reuniu milhares sob o 
tema: "Nós temos fé! Agir agora para a justiça climática!" Nesta ocasião, o Arcebispo 
Desmond Tutu entregou uma petição com 200 mil assinaturas para a liderança da 
COP. 

O conceito de "justiça climática" vem ganhando espaço desde 2000, quando uma 
Cúpula Alternativa foi organizada paralelamente à reunião da COP 6 em Haia, na 
Holanda. Na oportunidade os oradores pediram soluções para o problema das 
mudanças climáticas que promovam os direitos humanos, a equidade, os direitos 
trabalhistas e a justiça ambiental. A justiça climática mantém o aquecimento global e 
a mudança climática como uma questão ética e política; reconhece que aqueles que 
são menos responsáveis pelo atual desenvolvimento sofrem mais as suas graves 
consequências. 

O movimento ecumênico subscreveu essa compreensão da justiça climática e 
procurou fundamentá-la com argumentos teológicos. O Deus da Bíblia é um Deus da 
justiça que protege, ama e se importa com os mais vulneráveis entre suas criaturas, e a 
Bíblia ensina sobre a integridade da criação e chama os seres humanos a cuidar do 
jardim do Éden (Gênesis 2:15). 

Consequentemente, a justiça climática tornou-se um assunto fundamental para a 
diaconia ecumênica, afirmando que as igrejas e os cristãos são chamados a falar e a 
agir quando a criação é ameaçada como expressão do seu compromisso com a vida, 
com a justiça e com o amor. A sua participação tornou-se muito visível durante a COP 
21 em Paris, em 2015, e pode ter contribuído para o resultado positivo desta reunião. 
Antes da reunião, mais de 150 líderes religiosos assinaram uma declaração 
incentivando os participantes a tomarem decisões audaciosas, mostrando serem 
"lideranças reais e visionárias", reiterando o que afirmara a Cúpula Inter-religiosa em 
Nova York: 

Como representantes de diferentes religiões e tradições religiosas estamos 
unidos para expressar nossa profunda preocupação com as consequências das 
mudanças climáticas na terra e com o seu povo, todos confiados, como nossas 
crenças revelam, aos nossos cuidados comuns. A mudança climática é 
realmente uma ameaça à vida, um presente precioso que recebemos e que 
precisamos cuidar. 

Durante o encontro de Paris, os "peregrinos climáticos" e os líderes das igrejas 
estavam fortemente envolvidos em diferentes arenas para influenciar o resultado. O 
Secretário Geral do CMI, Olav Fykse Tveit, teve a oportunidade de dirigir-se ao 
Segmento de Alto Nível da conferência, instando-os a "servir o mundo mostrando o 
melhor da criatividade e capacidade humana". Ele concluiu dizendo: "Nós 
acreditamos que vocês devem, vocês podem e você irão fazer! Temos esperança. 
Temos motivos para esperança. Temos o direito à esperança ". 

A Aliança ACT está fortemente envolvida em incidência sobre alterações climáticas. 
Ela monitorou e participou das reuniões da COP e realizou várias iniciativas de 
capacitação para a sua adesão. Lançou a Campanha Aja agora pela Justiça Climática, 
junto aos seus membros visando criar mudanças positivas e sustentáveis na vida de 
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pessoas pobres e marginalizadas. Organizou treinamentos para seus membros sobre 
política climática internacional com base em suas iniciativas, também com o objetivo 
de capacitá-los com conhecimento prático e técnico. 

Outra área de atuação importante para a ACT Aliança tem sido encorajar os membros 
a desenvolver a redução de riscos de desastres e a adaptação às mudanças climáticas 
em seus trabalhos. Esta é uma parte integrante do plano de fornecer apoio adequado 
para a construção de sociedades resilientes e para promover soluções sustentáveis 
para um melhor desenvolvimento e erradicar a pobreza a longo prazo. 

O ODS 13: Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus 
impactos, não aplica o termo "justiça climática", mas afirma sua agenda: 

• Fortalecer a capacidade de resiliência e de adaptação a riscos climáticos e 
desastres naturais em todos os países 

• Integrar as medidas de mudança climática nas políticas, estratégias e 
planejamentos nacionais 

• Melhorar a educação, a conscientização e a capacidade humana e institucional 
sobre mitigação das mudanças climáticas, adaptação, redução do impacto e 
alerta precoce. 

A diaconia ecumênica tem um papel importante nesta agenda, como defensora e 
como agente. A sua distinção como atora baseada na fé e nos direitos dá-lhe uma 
posição privilegiada na mobilização de igrejas e pessoas de fé, promovendo o 
engajamento pela justiça climática. 
 

  

5.7. Justiça de Gênero 
Todo ser humano tem o direito de viver com dignidade e liberdade e ser sujeito em 
sua própria vida. A diaconia ecumênica afirma a importância fundamental da justiça 
de gênero, reconhecendo que esta é indispensável para o desenvolvimento e a redução 
da pobreza e, portanto, é um componente fundamental em toda a luta pela justiça e 
pela paz. Trabalhar para a justiça de gênero pressupõe análise crítica das estruturas de 
poder social, cultural e religioso, considerando a equidade na forma como mulheres e 
homens compartilham poder e responsabilidades, em casa, no local de trabalho e na 
comunidade em geral. 

Na atualidade uma imensa maioria de mulheres são privadas dos seus direitos 
econômicos, políticos, sociais e culturais. Mais mulheres do que homens estão com 
fome e experimentam mais frequentemente exploração, discriminação e violência. As 
mulheres continuam a estar sub-representadas nos processos de tomada de decisão, 
tanto a nível local como em instituições que afirmam ser democráticas. Em situações 
de conflito e insegurança social, as mulheres sofrem mais. 

O ODS 5 refere-se explicitamente à justiça de gênero: Alcançar a igualdade de 
gênero e capacitar todas as mulheres e meninas. Entre as metas estão 

• Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e 
meninas em todos os lugares. 
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• Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas 
esferas pública e privada, incluindo o tráfico e os tipos de exploração sexual e 
outros. 

• Eliminar todas as práticas nocivas, como casamento antecipado e forçado e 
mutilação genital feminina. 

• Reconhecer e valorizar o atendimento não remunerado e o trabalho doméstico 
através da prestação de serviços públicos (...) 

• Assegurar a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 
oportunidades de liderança em todos os níveis de tomada de decisões na vida 
política, econômica e pública. 

• Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos 
reprodutivos (...) 

• Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 
econômicos (...). 

Garantir os direitos das mulheres através de marcos legais é um primeiro passo para 
enfrentar a discriminação contra elas. A violência contra mulheres e meninas viola os 
seus direitos humanos e dificulta o desenvolvimento. 

Pesquisas indicam que 21 por cento das adolescentes e mulheres com idade entre 15 e 
49 anos sofreram violência física e / ou sexual nas mãos de algum parceiro íntimo nos 
últimos 12 meses. O tráfico de seres humanos afeta principalmente mulheres e 
meninas, e 70 por cento de todas as vítimas identificadas em todo o mundo são 
mulheres. 

O casamento precoce e o casamento forçado são mais comuns no sul da Ásia e na 
África Subsaariana, com respetivamente 44 e 37 por cento das mulheres casadas antes 
de completar 18 anos de idade. A prática prejudicial das mutilações genitais femininas 
é outra violação dos direitos humanos que afeta meninas e mulheres em todo o 
mundo. Felizmente, as taxas globais de mutilação genital feminina têm diminuído nas 
últimas décadas. 

A má conduta sexual na igreja é uma questão muito séria. É um pecado, um abuso de 
poder espiritual e uma traição de uma confiança sagrada. Seus efeitos são 
devastadores, especialmente quando crianças são as vítimas. O assédio sexual é uma 
forma mais ampla de má conduta sexual. Inclui qualquer comentário sexual 
indesejado, avanço ou demanda, seja verbal ou física, que seja razoavelmente 
percebido pelo destinatário como degradante, intimidante ou coercivo. Muitas igrejas 
estão abordando esta questão abertamente e estabeleceram práticas que buscam acabar 
com e prevenir a má conduta e defender a dignidade e os direitos das vítimas. Essa 
continua a ser uma tarefa diaconal séria, que requer a mudança de tradições patriarcais 
profundas e duradouras bem como de ensinamentos e práticas, e é uma importante 
área de ação para a diaconia internacional. Em 2006, o CMI publicou uma resposta 
pastoral e educacional à questão do assédio sexual com o título Quando se rompe a 
solidariedade cristã. A FLM estabeleceu em 2010 o Código de Conduta sobre 
Assédio e Exploração Sexual a ser observado por participantes em seus eventos. 

O CMI tem uma longa tradição e um forte compromisso com a justiça de gênero e de 
incidência em favor de uma comunidade justa de mulheres e homens na igreja e na 
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sociedade. Já em 1953, começou o Programa de Mulheres na Igreja e na Sociedade, 
afirmando que a renovação de uma vida digna após a Segunda Guerra Mundial só 
seria possível se as mulheres fossem uma parte ativa de toda iniciativa de justiça e paz 
pelas igrejas na sociedade. Teve um papel de liderança na organização da Década 
Ecumênica do CMI das Igrejas em Solidariedade com as Mulheres (1988-1998) e no 
foco na violência contra as mulheres como chave para a Década do CMI para 
Superar a Violência (2000-2010). Colaborou com igrejas, redes de mulheres, 
sociedade civil, na conscientização e oferecendo treinamento nas bases sobre análise 
de gênero, conscientização de violência baseada em gênero, direitos das mulheres e 
competência sobre HIV em cuidados de saúde e pastoral. 

Este compromisso inclui testemunho público e incidência. Em 2014, o CMI criou um 
grupo de aconselhamento de gênero e um Grupo de Referência sobre Sexualidade 
Humana representando igrejas membros, com o objetivo de desenvolver 
procedimentos e políticas para ajudar o CMI a realizar a justiça de gênero em 
instituições, comunidades e sociedades - um objetivo no centro de sua visão de uma 
"peregrinação da justiça de gênero". 

A FLM há muito também vem se comprometendo com a justiça de gênero. Ela 
instituiu uma mesa de mulheres em 1970, depois estabeleceu um programa chamado 
Mulheres na Igreja e na Sociedade – MEIS (Women in Church and Society -WICAS). 
Os dois principais pilares do seu trabalho foram o empoderamento das mulheres e a 
justiça de gênero, com um forte acento na liderança de mulheres. Em 1984, a FLM 
estabeleceu o princípio de pelo menos 40% de participação das mulheres em 
assembleias, uma posição reafirmada em 2010, quando a 11ª Assembleia adotou os 
princípios de inclusão e a política de gênero. Em 2013, a FLM lançou a Política de 
Justiça de Gênero com o objetivo de encorajar as igrejas membros a tomar medidas 
concretas para implementar a justiça de gênero. 

Em junho de 2010, o Conselho Diretor da ACT Aliança aprovou uma Política de 
Proteção Humanitária e vários dos seus princípios referem-se à justiça de gênero. 
Compromete todos os membros da ACT a "Priorizar a segurança, a dignidade e o 
empoderamento das mulheres, meninas, meninos e homens em todos os momentos 
sem discriminação" (Princípio 1) e a "Assumir um" compromisso fundamental "para 
integrar gênero e proteção em todas as ações humanitárias e nos programas de 
assistência "(Princípio 3). O trabalho humanitário deve incluir proteção, que exige 
análise e integração de gênero. O documento de política exorta os membros da ACT a 
"Garantir mecanismos para prevenir e responder a ocorrências de exploração e abuso 
sexual e outras formas de violência baseada em gênero" (Princípio 5). Isso implica ser 
proativo no tratamento de violações de direitos humanos e estabelecer processos 
seguros de encaminhamentos e relatórios para organizações competentes em que os 
membros não possuem habilidades, experiência ou recursos necessários. 

Como seguimento, a ACT Aliança produziu em 2015 um Manual baseado em 
Direitos de Gênero para seus membros e parceiros. Tem como objetivo facilitar a 
integração da programação de desenvolvimento baseada em direitos e a igualdade de 
gênero. Contém materiais de treinamento que apresentam conceitos chave, 
introduzem ferramentas analíticas práticas e facilitam a reflexão sobre estratégias para 
integrar princípios e padrões de igualdade de gênero e direitos humanos. 

A saúde sexual e reprodutiva é uma das questões importantes relacionadas com a 
justiça de gênero que desafia o movimento ecumênico a engajar-se para promover 
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"espaços seguros" para o diálogo compassivo e sem julgamentos visando maior 
compreensão e apoio. É fato que as igrejas e outras comunidades de fé nem sempre 
têm dado importância a essa questão, e alguns líderes de igrejas hesitam em apoiar 
iniciativas que visem promover a justiça de gênero. Muitas tradições religiosas, 
incluindo cristãs, ainda expressam práticas paternalistas e discriminatórias no que diz 
respeito aos papéis e direitos das mulheres e aos direitos das pessoas LGBTI. Torna-
se, portanto, ainda mais urgente para a diaconia ecumênica criar espaços seguros e 
fortalecer as contribuições das comunidades de fé no avanço da agenda para o 
desenvolvimento da justiça de gênero.  

Isso está de acordo com a convicção básica de que todo ser humano é criado à 
imagem de Deus. Promover justiça de gênero significa, portanto, sob a perspectiva da 
fé, afirmar a dignidade e os dons que o Criador concedeu a todos os seres humanos, 
mulheres e homens por igual. 

 
 

5.8. Justiça de Saúde 
Como afirmado no Capítulo 2, a saúde e a cura sempre estiveram na agenda do 
ministério de cuidado e envio da igreja para o mundo. Em muitos países, as igrejas e 
as missões, através dos seus serviços diaconais, foram pioneiras no estabelecimento 
de cuidados de saúde modernos. O movimento ecumênico também se comprometeu 
com o ministério da saúde. A Comissão Médica Cristã (CMC) desempenhou um 
papel importante quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) estava no processo 
de formulação de princípios universais para a saúde primária e estabeleceu a 
conhecida definição de saúde na Conferência Alma-Ata em 1978, afirmando que 

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
apenas a ausência de doença ou enfermidade, e é um direito humano 
fundamental. E a obtenção do mais alto nível possível de saúde para todos é 
um objetivo social mundial muito importante cuja realização exige a ação de 
muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor de saúde. 

A CMC argumentou para que se incluísse em bem-estar uma referência à dimensão 
espiritual, e formulou posteriormente uma definição alternativa, muitas vezes referida 
como a definição de saúde do CMI: 

A saúde é um estado dinâmico de bem-estar do indivíduo e da sociedade, de 
bem-estar físico, mental, espiritual, econômico, político e social, de estar em 
harmonia um com o outro, com o ambiente material e com Deus. 

Ambas as definições mostram uma compreensão holística da saúde correspondente à 
natureza multidimensional de ser humano. A definição da CMC enfatiza que a saúde é 
algo dinâmico, um estado que requer cuidados e relações de harmonia. Aponta para a 
relação com Deus como um recurso distinto para o bem-estar e a esperança. A 
definição da OMS sublinha que a saúde é um direito humano fundamental e as 
autoridades políticas têm o dever de prestar serviços de saúde relevantes a todos os 
cidadãos, e que não é uma questão de caridade ou de poder pagar pelos serviços. 

No mundo globalizado de hoje a justiça da saúde tornou-se um assunto urgente. O 
tema convenceu o CMI e outros órgãos ecumênicos a se envolverem em discussões 
públicas sobre saúde global. Uma tarefa importante foi facilitar a criação de redes de 
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incidência que englobam as redes de saúde relacionadas à igreja, permitindo-lhes 
participar de reuniões oficiais da OMS e eventos similares com o objetivo de buscar 
formas para que a sociedade civil possa influenciar a governança global sobre o tema 
dos recursos de saúde para todos. 

Outra questão importante tem sido ajudar as igrejas e redes relacionadas a lidar com 
os desafios urgentes da saúde. Em alguns países, por exemplo, no Malavi, as 
Associações Cristãs de Saúde foram estabelecidas com o objetivo de promover o 
desenvolvimento e a sustentabilidade de serviços de saúde relacionados à igreja. A 
tarefa de conscientização e a competência para trabalhar sobre HIV e AIDS tem sido 
uma tarefa importante para o movimento ecumênico. Incluiu estudos teológicos sobre 
o HIV e a compilação, a publicação e a divulgação de informações sobre a ação da 
igreja e sobre as lições aprendidas. A diaconia ecumênica desafiou as igrejas a incluir 
pessoas que vivem com HIV em suas comunidades e as encorajou a se envolver em 
incidência, garantindo-lhes os serviços de saúde adequados. A Rede Africana de 
Líderes Religiosos que vivem com pessoas ou são pessoalmente afetados pelo HIV e 
AIDS (ANERELA +) tem capacitado muita gente para romper o silêncio e defender a 
dignidade humana. A Iniciativa Ecumênica de HIV e AIDS na África (IEHAA) tem 
desempenhado um papel significativo neste trabalho. Nos últimos anos, as 
experiências e a prática diaconal sobre HIV e AIDS criaram espaços pioneiros para 
discutir sobre o estigma e sobre a sexualidade dentro das igrejas num momento 

que obriga as igrejas e os atores diaconais a abordar questões sensíveis também sobre 
a sexualidade humana. 

A saúde mental é outra questão que desafia a diaconia ecumênica. Pelo menos 10% 
da população mundial, incluindo 20% de crianças e adolescentes, sofrem de algum 
tipo de transtorno mental. Em muitas partes do mundo as pessoas com doenças 
mentais não têm acesso a serviços de saúde. Além disso, elas continuam a ser vítimas 
de preconceitos e discriminação, e muitas vezes isso é devido a entendimentos 
religiosos. Este fato obriga as igrejas e outras comunidades de fé a se envolver em 
atividades que procuram fornecer cuidados médicos relevantes para este grupo de 
pacientes e proporcionar espaço para cuidado e acompanhamento. 

Os distúrbios da saúde mental são ainda mais críticos nas situações de conflito e nas 
áreas onde as pessoas sofreram por causa de guerras. A tarefa de trabalhar na cura e 
reconciliação está aumentando e desafia a diaconia ecumênica a se envolver no 
cuidado psicossocial e na reconstrução social pós-conflito e a apoiar e equipar igrejas 
e comunidades de fé para se tornarem espaços seguros onde as pessoas possam buscar 
e conceder perdão, promovendo assim uma cultura de cura e reconciliação. 

O ODS 3, Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas 
as idades, busca dar continuidade aos bons resultados alcançados em relação aos 
objetivos de saúde dos ODMs. O relatório final revela que a taxa mundial de 
mortalidade de menores de cinco anos diminuiu mais de metade, passando de 90 para 
43 mortes por 1.000 nascidos vivos entre 1990 e 2015. As novas infecções por HIV 
caíram aproximadamente 40 por cento entre 2000 e 2013, de uma estimativa de 3,5 
milhões de casos para 2,1 milhões. Isso mostra que a mudança é possível, e que a 
cobertura de saúde universal, um dos alvos do ODS 3, é um objetivo realista. Exige, 
no entanto, o compromisso de lideranças políticas e da ação solidária da comunidade 
internacional. É uma questão que exige que a sociedade civil e a diaconia ecumênica 
sejam participantes e se envolvam em incidência. 
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Os ODM visavam questões muito específicas, enquanto outros campos foram 
negligenciados até certo ponto. Eles foram implementados de uma maneira geral, sem 
envolver de forma significativa as pessoas a nível local. Na área da saúde, por 
exemplo, o HIV e AIDS atraíram enormes quantidades de fundos e desviaram 
profissionais de saúde de outras áreas, especialmente das instituições da igreja, e os 
sistemas de saúde resultaram enfraquecidos em vez de serem fortalecidos. Portanto, 
uma das lições aprendidas durante a era dos ODM é que o desenvolvimento 
sustentável precisa de ações sistémicas e uma abordagem de baixo para cima. Esta é 
uma janela de oportunidade que se abre para as igrejas se tornarem parceiras muito 
importantes de governos na implementação dos ODSs. Embora os ODMs tenham sido 
desenvolvidos e implementados com o mínimo de contribuição das igrejas, os 
governos agora veem que as OBFs podem ser parceiras na promoção de mudanças. 

O ODS 3 visa "garantir o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, 
inclusive planejamento familiar, e à informação e educação, e à integração da saúde 
reprodutiva nas estratégias e programas nacionais". A diaconia ecumênica 
compartilha essa preocupação, reconhecendo que existem tradições religiosas que 
impedem meninas e mulheres de manter seus direitos nesta área. Igrejas e atores 
diaconais se envolveram em campanhas para acabar com práticas desumanizantes, 
como a mutilação genital feminina (MGF), casamento antecipado e forçado e outras 
formas de violação sexual de mulheres e meninas.  

A saúde não é apenas uma questão de fazer diagnóstico e fornecer tratamento médico. 
É também uma questão de bem-estar e de desfrutar o dom da vida. A justiça da saúde, 
portanto, também inclui ações de incidência em favor de pessoas e grupos que 
discriminados por causa de sua saúde física ou mental. A Iniciativa Ecumênica de 
HIV e AIDS na África (IEHAIA) abordou a questão dos adolescentes que nasceram 
soropositivos e estão enfrentando o desafio do namoro, do casamento e do desejo de 
ter filhos nascidos com HIV negativo. A Rede Ecumênica de Defensores de Pessoas 
com Deficiência (EDAN) é um programa do CMI com o mandato de defender a 
inclusão, participação e envolvimento ativo de pessoas com deficiência na vida 
espiritual, social, econômica e estrutural da igreja em particular e da sociedade em 
geral. Em 2016, apresentou o documento Dom de Ser: Uma Igreja de todos e por 
todos que foi adotado pelo Comitê Central do CMI e recomendado às igrejas 
membros para estudo e implementação. 

Esses exemplos mostram a relevância da justiça de saúde e a importância da diaconia 
ecumênica engajar-se como agente com base na fé e em direitos. 

 
 

5.9. Sumário 
Este capítulo apresentou alguns dos elementos do cenário em mudança no qual a 
diaconia ecumênica atua. Existem ainda outras questões complexas e mais fatos e 
perspectivas que poderiam ter sido adicionados a cada um dos itens comentados. 
Entre outros assuntos importantes que poderiam ter sido incluídos nesta apresentação 
e que estão no topo da agenda do movimento ecumênico está a situação dos povos 
indígenas e dos grupos minoritários, o racismo e o uso da linguagem de ódio. Todos 
seguem como desafios para a diaconia ecumênica. O espaço limitado não faz justiça a 
todas as nuances do cenário em mudança da ação diaconal. Por conseguinte, deve ser 
enfatizado que a maioria destas questões está entrelaçada: a mudança climática afeta 
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as pessoas pobres em primeiro lugar, e os grupos marginalizados são mais propensos 
a serem vítimas de injustiças e alvos da violência. 

Esta realidade desafia os atores diaconais a avaliar criticamente suas abordagens, e 
seus objetivos e métodos de trabalho. A diaconia ecumênica deve estar bem 
informada sobre os mecanismos que no mundo de hoje marginalizam as pessoas e 
causam novas formas de pobreza e assim poder responder aos desafios de justiça e de 
dignidade humana. 

Os ODSs representam uma oportunidade única para defender o engajamento público e 
político em favor de causas mundiais de justiça. O compromisso de "não deixar 
ninguém para trás" é uma visão convincente que corresponde ao que as pessoas cristãs 
desejam e oram e buscam alcançar através da ação diaconal. Portanto, nos próximos 
anos será um desafio fundamental envolver-se em atividades que apoiem a agenda dos 
ODS. Isso inclui a incidência e o fortalecimento de capacidades para responsabilizar 
os governos pelos compromissos assumidos e conscientizar e capacitar os atores 
diaconais para se engajarem pelos ODSs. 

O ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Fortes, convoca a "promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, prover acesso à justiça para 
todos e criar instituições efetivas, responsáveis e inclusivas em todos os níveis". Serve 
de lembrete a todos os que estão comprometidos com as causas da superação da 
pobreza, da defesa dos direitos e da dignidade dos migrantes e dos refugiados, e da 
promoção da justiça em relação à economia, ao clima, ao gênero e à saúde, sobre a 
importância básica da paz justa. Sem paz, estabilidade, direitos humanos, espaço para 
ação civil e governança responsável com base no Estado de direito não podemos ter 
esperança para o desenvolvimento sustentável. 

Também lembra à diaconia ecumênica da vocação de sermos agentes de reconciliação 
e paz, em particular em contextos onde a "politização" da religião e a "religionização" 
da política nutrem a desconfiança entre as pessoas e causam conflitos abertos. Igrejas 
e agentes diaconais devem assumir um papel de liderança no estabelecimento de 
espaços seguros para o diálogo inter-religioso e plataformas inter-religiosas visando 
promover a justiça social e o desenvolvimento. 

O crescente reconhecimento do papel da religião no desenvolvimento representa uma 
oportunidade para a diaconia ecumênica. Da população mundial, 85% pertencem a 
alguma comunidade de fé. A fé é importante em suas vidas cotidianas, ela forma sua 
motivação e compromisso quando na luta por um futuro melhor. Para os agentes da 
diaconia ecumênica isso representa uma possibilidade única de construir alianças com 
pessoas de fé e com comunidades religiosas, afirmando suas esperanças e ativos 
distintos. Além disso, afirma a distinta identidade e competência dos atores baseados 
na fé e acrescenta energia ao compromisso de salvar vidas e lutar pela justiça.  
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Capítulo 6 
A Distinção da Prática Diaconal  

6.1. Introdução 
Este capítulo discute o que caracteriza a diaconia e a prática diaconal. Por um lado, se 
refere à identidade distinta da diaconia, seu enraizamento no ser e na missão da igreja. 
Por outro lado, também pressupõe que essa identidade marque o modo como os atores 
diaconais realizam seu serviço no desenvolvimento de métodos de trabalho e na 
definição de objetivos. Juntas, as duas perspectivas expressam o conceito de que a 
diaconia é baseada na fé e em direitos e estabelecem a conexão entre ambas. 

No Capítulo 4, apresentamos os elementos básicos da natureza teológica da diaconia 
com a afirmação de que a diaconia expressa uma conexão íntima entre o que as 
igrejas são e o que fazem. Agora, o foco é mais sobre como a identidade diaconal 
toma forma em ações concretas. De que forma as pessoas podem reconhecer suas 
ações como diaconais? 

Esclarecer a distinção da ação diaconal não implica numa reivindicação de 
superioridade, que os agentes diaconais sejam melhores e mais confiáveis do que 
outros agentes sociais. Simplesmente significa reconhecer o que motiva as pessoas 
cristãs a tomar iniciativas e estabelecer instituições e organizações de serviço, e a 
perguntar como suas tradições e valores, seus vínculos de pertença social e parceria 
podem ser ativados e se tornarem ativos valiosos no desempenho diário do serviço 
diaconal. 

 
 

6.2. O objetivo da ação diaconal  
O objetivo imediato da ação diaconal é auxiliar as pessoas necessitadas e defender a 
sua dignidade humana e os direitos que detêm como cidadãos, independentemente da 
sua cidadania ou nacionalidade formal, e apoiar processos que promovam a justiça, a 
paz e a integridade da criação. A diaconia, seja realizada por igrejas locais, 
instituições diaconais ou agências internacionais, visa promover o bem comum. Sua 
ação atende a todos os seres humanos e não apenas às pessoas cristãs. Servir a 
humanidade e promover a vida é significativo por si mesmo e nunca deve ser reduzido 
a ser uma ferramenta para a obtenção de outros fins, sejam eles ideológicos, 
sociopolíticos ou religiosos. 

A diaconia não tem uma agenda oculta. A fé cristã afirma o mandamento de amar o 
seu próximo incondicionalmente, como a parábola do Bom Samaritano ilustra bem. 
Na sua prática, Jesus respondeu às necessidades humanas e nunca exigiu adesão ao 
seu ensino ou que aqueles que ele ajudasse tivessem que segui-lo. 

Este entendimento fundamental requer uma reflexão adicional. Em primeiro lugar, 
relaciona-se com o fato de que toda a ação social, incluindo o trabalho de 
desenvolvimento e a diaconia ecumênica, inevitavelmente envolve visões de mundo e 
sistemas de valores, que influenciam a formulação de objetivos, o motivo e a forma 
como a ação é justificada. Nenhum agente social é "neutro", mas sempre movido por 
ideais e preocupações que refletem convicções ideológicas, religiosas ou seculares. 
Não há motivo para lamentar o papel das visões e dos valores; pelo contrário, são 
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fundamentais na formação da cidadania ativa e na construção da sociedade civil. A 
questão é antes questionar o seu impacto nas relações de poder. A história provou que 
ideias e conceitos podem levar a práticas em que as pessoas são instrumentalizadas 
para atingir propósitos "superiores". 

O que é distinto para os atores diaconais é que eles se referem a conceitos religiosos, 
além dos seculares, ao explicar sua ação e seu objetivo. Esta é uma expressão da 
natureza interdisciplinar da diaconia; é uma ação social enraizada no conhecimento e 
análise social e política e, ao mesmo tempo, é uma ação baseada na fé e em direitos. A 
sua prática é orientada pelas normas e valores destas duas bases. A diaconia exige, 
portanto, a capacidade de se expressar em conformidade, usando o tipo de 
terminologia secular que é requerida pela ação social disciplinada, bem como a 
linguagem da fé sob a forma de linguagem teológica disciplinada. Só então é possível 
comunicar adequadamente a natureza distinta do trabalho diaconal, tanto internamente 
quanto externamente e, além disso, realizar uma reflexão ampla e crítica sobre a 
práxis diaconal. 

A capacidade de manter a identidade como ator baseado na fé e nos direitos é 
fundamental na compreensão da relação entre diaconia e desenvolvimento. É correto 
dizer que o desenvolvimento é o objetivo da diaconia ecumênica? O próprio termo é 
carregado de determinado valor. Alguns críticos o consideram por demais centrado na 
economia e dependente da ideologia ocidental. As organizações baseadas fé e a 
maioria dos membros da ACT Aliança, no entanto, optaram por utilizá-lo, em 
primeiro lugar devido ao seu amplo uso especialmente na arena pública. Outros, em 
particular as vozes radicais do Sul global, consideram que o termo desenvolvimento 
não aborda as estruturas injustas do mundo, muitas das quais têm origens na época 
colonial. Preferem conceitos como libertação e expressam a necessidade de uma 
terminologia que afirme a importância de mudar radicalmente o sistema global de 
poder e domínio. 

A ACT Aliança manifestou certo desconforto ao usar o termo desenvolvimento e 
acrescentou "transformacional", indicando que o desenvolvimento não pode ser 
limitado a questões econômicas. Inclui componentes políticos, sociais e culturais, e 
todos devem ser levados em consideração. Além disso, a transformação desafia todos 
os parceiros envolvidos a examinar suas atitudes, estilos de vida e padrões de ação. A 
esse respeito, a transformação tem uma clara conotação teológica, pois reflete a 
admoestação em Romanos 12: 2 para não "conformar-se ao padrão deste mundo, mas 
transformar-se pela renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável 
vontade de Deus". 

É questionável se um único termo pode expressar plenamente o objetivo da ação 
diaconal, seja ele desenvolvimento, transformação, mudança ou renovação. Todos 
eles expressam a necessidade de responder a questões humanitárias, sociais, 
econômicas e ecológicas importantíssimas para defender a dignidade humana e 
promover a visão de um mundo mais justo e pacífico. É como indica uma 
manifestação da Consulta Regional da África e Oriente Médio ao responder ao 
processo consultivo da ACT Aliança sobre paradigma de desenvolvimento em 
constante mudança: 

Num contexto em que as pessoas sofreram exclusão, conflitos e perseguições, 
a ACT Aliança é desafiada a trabalhar para a restauração, a transformação e a 
esperança renovada. 
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Em vez de construir um objetivo global é mais significativo indicar conjuntos de 
metas, como é o caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados 
pela ONU. Eles apontam para a complexa realidade na qual a diaconia ecumênica 
atua e para todos os agentes de desenvolvimento. Num contexto assim ninguém tem 
autoridade para definir para os outros quais devem ser os seus objetivos e metas. A 
diaconia ecumênica reivindicará fortemente o direito das pessoas de formularem sua 
própria visão para um futuro melhor e de serem os principais agentes a trabalhar para 
concretizá-lo. 

Do ponto de vista da fé, em última análise, o futuro pertence a Deus. A diaconia é 
inspirada pela promessa de Deus sobre esperança e futuro (Jeremias 29:11). O reino 
que Jesus trouxe para perto de nós anuncia "justiça, paz e alegria no Espírito Santo" 
(Romanos 14:17). Este reino ainda está por vir plenamente. Como parte integrante da 
missão da igreja a diaconia compartilha o mandato de anunciar sua vinda, em 
primeiro lugar promovendo e antecipando seus valores. Nesta perspectiva a fé sempre 
permanecerá um recurso fundamental para a ação diaconal, proporcionando uma 
espiritualidade de resistência contra todas as forças do mal – é esperança contra a 
esperança e é confiança no Deus da Vida. A partir dessa perspectiva a diaconia 
sempre estará comprometida com a justiça como parte integrante da esperança que 
Deus dá à criação. O tema da 10ª Assembleia do CMI em Busan, "Deus da Vida – 
leva-nos à justiça e à paz", articula bem o que a diaconia procura ver realizado como 
ação baseada na fé e nos direitos. 
 

 

6.3. A conexão entre o que as igrejas são e o que as igrejas 
fazem 
A diaconia pertence à própria essência do ser igreja e é parte integrante da sua 
missão. De acordo com o ex-secretário geral da FLM, Ishmael Noko, a diaconia 
pertence à estrutura de DNA do ser igreja. Portanto, a igreja não pode terceirizar a 
diaconia para ministérios e organizações especializadas. Eles desempenham um papel 
importante, em parte também na diaconia ecumênica e como tal são o trabalho das 
igrejas. No entanto, se as igrejas deixassem o mandato diaconal somente para eles 
perderiam uma dimensão fundamental de seu próprio ser. 

A Igreja é tanto local quanto global. Toda congregação cristã é igreja em pleno 
sentido e, ao mesmo tempo, está intimamente ligada à comunidade cristã mundial. Do 
ponto de vista teológico, ambas as dimensões expressam a natureza de pertencer ao 
corpo de Cristo. Diaconia une a igreja tanto local como globalmente. O 
compartilhamento mútuo de recursos e as ações de solidariedade e assistência 
afirmam que pertencemos um ao outro. 

Isso não significa que o trabalho diaconal deva atingir apenas os membros da igreja 
ou a comunhão mundial das igrejas. Como pessoas cristãs, compartilhamos uma 
vocação comum para servir e cuidar de todas as pessoas necessitadas ao promover as 
causas de justiça e paz onde quer que a dignidade humana seja ameaçada e ser 
cuidadores responsáveis da criação de Deus. 

A compreensão de pertencermos umas ás outras como igrejas vai além da nossa ação 
em conjunto. Nós nos reconhecemos como membros da mesma família unidas por 
seus laços de fé, esperança, orações e discipulado fiel, bem antes de nos envolvermos 
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no trabalho diaconal concreto. Esses vínculos têm o potencial de adicionar qualidade 
à ação diaconal; eles podem promover o respeito mútuo, as práticas participativas e de 
sustentabilidade. 

A parceria na diaconia ecumênica é em primeiro lugar uma dádiva; é mais do que 
estabelecer relações para fins práticos. A parceria abre para o enriquecimento e 
aprendizado mútuos. Requer respeito mútuo e sensibilidade com as preocupações de 
cada parceiro. As diferenças entre os parceiros devem ser uma força, e não em 
primeiro lugar uma limitação. Jesus ensinou os seus discípulos a inverter os sistemas 
de valores dominantes e a reconhecer os dons e as habilidades dos pobres (Marcos 12: 
41-44; Lucas 18: 1-8). Isso corresponde às manifestações da Consulta de Colombo 
que tentou ´reimaginar´ a diaconia a partir das comunidades vulneráveis e 
marginalizadas. 

A relação íntima entre ser e fazer funciona em ambas as direções. A prática diaconal 
desafia a auto compreensão da igreja como comunidade de fé e chama ao 
arrependimento e à renovação. A diaconia ecumênica, juntamente com outras 
expressões de solidariedade internacional, pode nutrir a vida das igrejas na sua 
adoração, na compreensão das questões éticas e na formação dos membros da igreja 
como cidadãos ativos. 

 

 

6.4. Diaconia baseada na fé e em direitos 
A afirmação de que a diaconia é baseada na fé e em direitos é relevante tanto na 
perspectiva sociopolítica como teológica. A análise social, ao considerar a 
importância da sociedade civil, reconhece o papel e a contribuição distinta dos atores 
religiosos. O trabalho diaconal, particularmente dos agentes da diaconia ecumênica, 
deve estar ciente desse papel. Deveriam vê-lo como oportunidade de promover sua 
visão de uma sociedade justa e sustentável. 

Numa perspectiva sociopolítica, a abordagem baseada em direitos significa adesão à 
visão de que as pessoas e as comunidades com quem trabalhamos são titulares de 
direitos. A incidência é parte integrante da diaconia. Na prática, procura formas de 
capacitar as pessoas para defender seus direitos e, como cidadãos ativos, se engajarem 
em processos que promovam a boa governança, a proteção social e o bem-estar para 
todos. Como ação baseada nos direitos a diaconia também adere aos princípios dos 
direitos humanos universais e indivisíveis como pedra angular da legislação 
internacional de direitos humanos, tal como expresso na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos em 1948, e mais tarde reiterado em numerosas convenções 
internacionais de direitos humanos, declarações e resoluções. Os atores diaconais 
dispõem-se a trabalhar com todos os que estão comprometidos com os direitos 
humanos e procuram construir redes e plataformas estratégicas para implementar e 
praticar os direitos humanos. 

Do ponto de vista teológico, tanto a base na fé como nos direitos pertencem à 
identidade distinta da diaconia. Não há contradição entre os dois conceitos. Pelo 
contrário, afirmam-se. A base na fé refere-se a vários elementos que agregam 
qualidade ao mandato de atores diaconais para responder a desafios humanos e 
sociais. Entre estes, os elementos constituintes centrais da fé cristã são: a imagem de 
Deus como um deus amoroso e atencioso, a imagem dos seres humanos criados à 
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imagem de Deus e criados para viver uns com os outros em comunidade, a memória 
de Jesus e seu ministério profético, a promessa do Espírito de Deus que traz vida e 
energia para a ação libertadora. Esses elementos motivam a ação diaconal. Eles 
afetam a formação do seu estilo de vida e de trabalho. Além disso, a base na fé de 
agentes diaconais se conecta a uma rede mundial de igrejas e pessoas cristãs, com o 
potencial de estabelecer parcerias e compromisso com causas justas. Um importante 
ativo da diaconia ecumênica é que ela pertence à rede global de igrejas, que, por um 
lado, conecta ativamente as igrejas a nível local e o seu envolvimento diaconal e, por 
outro, é capaz de organizar iniciativas de incidência a nível internacional. 

A base em direitos da diaconia refere-se à justiça como um tema central na tradição 
bíblica. Na perspectiva bíblica, a justiça é um dom de Deus, não uma conquista 
humana ou um fenômeno externo. A justiça é o compromisso de Deus com seu povo, 
que "surge da relação fiel entre Deus e a humanidade, e manifesta-se como amor, 
justiça e libertação na vida do povo de Deus". A justiça de Deus é salvífica. Sua 
intenção é libertar os seres humanos da escravidão do pecado, da injustiça e do 
sofrimento. Os profetas no Antigo Testamento criticaram fortemente a injustiça 
sistêmica e a forma como os poderosos abusaram do seu poder. Jesus afirmou essa 
tradição profética e anunciou a justiça como uma maneira de colocar em prática o que 
vai além de apenas manter a lei (Lucas 10:42). Promover a justiça é dimensão central 
do discipulado ativo e mandato para construir relacionamentos corretos entre os seres 
humanos, em relação a toda a criação de Deus e, portanto, também a Deus mesmo. 

A tradição bíblica exige que a diaconia seja profética, denuncie a injustiça em todas 
as suas formas e promova a visão da justiça e da paz. O termo hebraico para justiça, 
sedaqah, anuncia a convivência em que reina a justiça, que reconhece todo indivíduo 
como próximo e cidadão com acesso justo aos bens comuns. Justiça e paz pertencem 
juntos. O termo hebraico shalom tem um significado muito mais amplo do que a paz 
como o oposto da guerra. Significa bem-estar e convivência harmoniosa. Nesta 
perspectiva não há justiça sem paz, nem paz sem justiça. A diaconia ecumênica, como 
ação baseada em direitos, está comprometida com ambos. 

Como o desempenho da diaconia ecumênica reflete sua base na fé e em direitos? 
Certamente afetará a maneira de formular visão e objetivos do trabalho. Além disso, 
influenciará a escolha de áreas de ação, de parcerias e de métodos de trabalho. Essa 
reflexão deveria ser "disciplinada", no sentido de se basear em uma compreensão 
interdisciplinar da natureza distinta e do papel da diaconia ecumênica orientada para a 
prática, no sentido de fortalecer a competência profissional de seus atores. 

 

 

6.5. A distinção das Organizações com Base na Fé  
Organização com Base na Fé (OBF) apareceu pela primeira vez como termo nos EUA 
na década de 1970. Hoje é amplamente utilizado para designar organizações que 
baseiam sua missão e valores na fé religiosa quando assumem papéis como agentes 
sociais. O Banco Mundial contribuiu amplamente para o reconhecimento das OBF 
quando em 1998 convidou líderes religiosos para dialogar sobre o papel dos atores 
religiosos no desenvolvimento. 

As OBFs, entre elas as agências diaconais, são atores importantes na sociedade civil, 
em particular no trabalho de desenvolvimento. Tanto o sistema da ONU quanto os 
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governos nacionais as incluem nos seus planos de trabalho e estão dispostos a 
financiar suas atividades. Há muitas razões para isto. Uma delas é a reputação como 
atores profissionais e eficientes na linha de frente de combate à pobreza extrema, na 
proteção dos vulneráveis, na prestação de serviços essenciais e no alívio do 
sofrimento. A outra é um crescente reconhecimento do papel da religião no 
desenvolvimento. No que se segue, isso se refletirá em relação às OBFs em geral, mas 
também com referência a agências diaconais. 

Os doadores governamentais reconhecem as OBFs por representar "valores 
agregados" relacionados à forma como trabalham e como estão organizadas. Estão 
orientadas para as bases, atingem os mais pobres e mobilizam a sociedade civil. Além 
disso, elas empregam pessoas comprometidas, têm baixos custos administrativos, são 
móveis e são capazes de lidar com pequenos projetos. As pessoas confiam nelas e em 
sua autoridade moral. A sua presença não se limita ao período de implementação de 
programas e projetos. As relações de pertença em conjunto estão em vigor antes, 
durante e depois de se envolverem em atividades. 

Essa reputação sempre corresponde aos fatos. Na prática pode ser resultado da 
desconfiança no trabalho de desenvolvimento governamental e na política pública. As 
OBFs devem, portanto, ser autocríticas quando afirmam suas próprias forças e valores 
distintivos ao mesmo tempo, mas devem também afirmar a importância da 
responsabilidade governamental e a necessidade de sistemas públicos de assistência 
social. 

Do ponto de vista das OBFs faz sentido falar sobre "valores fundamentais" ao invés 
de "valores agregados". Os pontos acima referidos expressam o que muitas delas 
declarariam na sua visão e descrevem como o coração do que motiva a ação. A 
questão aqui não é reivindicar que as OBFs são mais eficazes e mais capazes ao 
colocar seus valores em prática, por exemplo, comparadas com outras ONGs. É antes 
enfatizar o potencial particular dessas organizações quando se relacionam com 
comunidades religiosas e sua compreensão privilegiada da fé como motivadora da 
mudança social. 

Embora durante décadas a religião não tenha sido uma questão de desenvolvimento, 
isso mudou desde a virada do milênio. Há muitas razões para uma crescente 
consciência da importância da religião no desenvolvimento. Mencionamos apenas 
duas: o papel de líderes religiosos como autoridades morais e a importância da fé 
como motivação e energia na vida das pessoas comuns. 

A campanha para mitigar o HIV e a AIDS revelou o papel crucial de líderes religiosos 
no desenvolvimento, tanto para melhor como para pior. Enquanto eles silenciaram a 
realidade da pandemia e até contribuíram para condenações morais de suas vítimas, a 
campanha encontrou obstáculos severos. Isso mudou quando líderes religiosos 
começaram a romper o silêncio e investiram sua autoridade para convencer as pessoas 
a testarem o HIV, e apresentaram-se a si mesmos dando o exemplo na defesa do 
acesso ao tratamento médico. Nas campanhas contra a malária e nos esforços para 
evitar a propagação do Ebola, os líderes religiosos assumiram papéis semelhantes. 

O mesmo acontece com as OBFs envolvidas no trabalho humanitário. Isto foi 
ressaltado na reunião organizada pelo ACNUR em Genebra em 2012 sobre o tema 
"Fé e Proteção", quando o Alto Comissário destacou o importante papel que as 
organizações religiosas e as comunidades religiosas locais desempenham na proteção 
dos requerentes de asilo, dos refugiados, das pessoas deslocadas internamente e dos 
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apátridas. Nesta reunião chegou-se a um consenso sobre os princípios fundamentais 
do trabalho humanitário, que incluem humanidade, imparcialidade, não discriminação 
e respeito pelas crenças dos outros, diversidade, empoderamento, igualdade e 
proteção contra qualquer forma de condicionalidade. 

A fé importa na vida das pessoas comuns. A fé orienta a visão de mundo e o sistema 
de valores das pessoas, a esperança e a luta por uma vida melhor. Portanto, os 
trabalhadores em desenvolvimento e, em particular, os agentes diaconais, não podem 
ignorar a fé e a sua energia na vida das pessoas. Um elemento importante é o seu 
potencial para criar cidadania ativa. A fé forma a identidade de uma pessoa. Ao 
perguntar: "Quem sou eu, para o que eu sou?", cria relações e fortalece o sentimento 
de pertença. A fé oferece arenas de ação e lugares de treinamento para a cidadania 
ativa e habilidades de liderança. 

 Como as OBFs estão enraizadas nas comunidades de fé, elas têm fácil acesso aos 
líderes religiosos e podem envolvê-los em seu trabalho respeitando sua integridade. 
Muitas OBFs também podem engajar líderes de diferentes religiões, o que pode 
contribuir para reduzir as tensões sociais e políticas locais. 

Os agentes de desenvolvimento precisam de competência em matéria de fé e religião. 
No passado, isso nem sempre foi o caso, mesmo para pessoas empregadas por OBFs. 
O importante é estar a familiarizado com questões de religião e fé como elemento 
integral da competência profissional. E isso deve ser óbvio para agentes diaconais. 

 

6.6. Ativos diaconais 
No trabalho de desenvolvimento houve uma mudança de foco da abordagem baseada 
em necessidades para a baseada em ativos, o que significou enfatizar os recursos e 
competências locais existentes, e não o que estava faltando. 

Quando nos referimos a ativos estamos falando de tipos de capital social que uma 
comunidade, um grupo ou mesmo uma organização podem possuir. Pode referir-se a 
suas experiências e percepções coletivas, suas práticas sociais, sua fé e a riqueza de 
talentos e habilidades individuais. Pesquisas relacionadas à saúde revelaram a 
complexa realidade dos ativos de saúde que as pessoas colocam em prática quando 
ficam doentes. Elas não incluem apenas ativos tangíveis, como hospitais e médicos, 
mas também intangíveis, muitos deles relacionados à sua fé, como oração e bênção. 
Os profissionais de saúde que ignorarem esses ativos intangíveis terão uma 
compreensão limitada do "mundo da saúde" de seus pacientes e de sua capacidade de 
empoderar as pessoas para lidar com os desafios da saúde. 

Como aplicar essa visão em relação à prática diaconal? Como ação conjunta a 
diaconia ecumênica torna-se uma arena em que os diferentes parceiros cooperam para 
alcançar objetivos compartilhados. As igrejas locais, instituições e departamentos 
diaconais e as agências internacionais contribuem com recursos de diferentes tipos, 
tangíveis e intangíveis. Esses ativos diaconais, como podemos chamá-los, afirmam a 
distinção da ação diaconal, seus valores fundamentais e a base de sua força 
profissional. 

Muitos dos ativos diaconais são tangíveis. Em primeiro lugar, a prática de longa data 
de cuidar de pessoas doentes e necessitadas sempre foi parte integrante do ministério 
pastoral da Igreja. Nos últimos tempos, esse serviço assumiu a forma de programas e 
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projetos, de prestação de serviços, de programas educacionais, de incidência e 
promoção de direitos humanos. Inclui o grande número de instituições e estruturas, a 
grande variedade de instalações diaconais, como hospitais, centros de treinamento, 
escritórios, etc., estabelecidos com a finalidade de prestar serviços. Organizações 
diaconais e ministérios especializados - locais, nacionais e internacionais - também 
representam tais recursos, bem como congregações locais, igrejas nacionais e órgãos 
ecumênicos. 

Em muitos lugares a prática diaconal foi pioneira, o que é outro ativo. Introduziu 
novos serviços sociais e de saúde. No século XIX, as instituições diaconais foram as 
primeiras a estabelecer serviços para pessoas com deficiência física e mental, o que 
significou uma mudança importante na situação da vida dessas pessoas e para o seu 
reconhecimento como membros da sociedade. O trabalho diaconal também promoveu 
o papel das mulheres e, portanto, deu um testemunho de equidade de gênero. Em 
muitos contextos, iniciativas diaconais estão respondendo a situações de 
discriminação, negligência de direitos humanos e de marginalização social por 
lideranças políticas irresponsáveis. 

Os recursos humanos constituem um grande grupo de ativos tangíveis. A ação 
diaconal conta com pessoal qualificado. Muitos deles combinam competência 
profissional com uma forte motivação pessoal fundada em sua fé. Alguns chamam 
isso de ethos de serviço. 

Além disso, a diaconia conta com recursos econômicos. A ação diaconal é possível 
graças a fundos e fundações, propriedades, mas também a doadores e apoiadores 
financeiros privados e públicos. As igrejas no Sul global reconhecem cada vez mais a 
importância de aumentar os fundos locais como expressão de autonomia e dignidade. 

Por fim, existem os recursos de comunicação. Publicações, material educativo e 
outras formas de comunicação são recursos utilizados para promover atitudes, 
responsabilidades, oportunidades e a competência relevante para trabalhar por 
mudanças. 

Esta apresentação de ativos tangíveis pode dar a impressão de que dependem muito 
dos padrões ocidentais de organização do trabalho diaconal, com sua dependência de 
recursos financeiros e desempenho profissional. Nesta perspectiva, a ação diaconal 
pode parecer como implementada 'de cima'. Mas se enfocamos os ativos intangíveis 
teremos um ângulo diferente e abrimos espaço para ver a diaconia "de baixo", com 
atenção primordial ao papel e aos recursos locais das pessoas comuns. 

Os ativos intangíveis são mais difíceis de agrupar. O que segue são algumas 
indicações: 

A memória coletiva do passado. Isso inclui uma variedade de narrativas, em primeiro 
lugar as histórias bíblicas sobre Jesus que deu um exemplo ao cuidar dos doentes, da 
fome e dos pobres. Há também outras histórias, incluindo mulheres comuns e homens 
conhecidos da própria história da comunidade e das pessoas. Podem ser mães e pais 
fundadores, pessoas que foram pioneiras na ação diaconal. Essa "nuvem de 
testemunhas" incentiva e inspira a seguir o seu exemplo e a nutrir a convicção de que 
é possível fazer a diferença. Histórias de cura, de transformação, reconciliação e 
empoderamento no passado tornarão as pessoas confiantes de que algo semelhante é 
possível também hoje. 
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E ainda há os ritos e rituais. As pessoas compartilham momentos sagrados que 
despertam e fortalecem a sua fé, esperança e amor. Os testemunhos ocorrem nos 
cultos quando se canta e dança juntos, e mesmo em funerais. Os sacramentos e ritos 
de intercessão, benção e consagração nutrem a vocação de servir o próximo, também 
em momentos de sofrimento e lutas. 

E ligado a isso há o ethos diaconal, que se baseia no conceito da dignidade humana, 
de a vida ser sagrada e na vocação de proteger e defender a vida humana. As 
comunidades de fé propagam sistemas de valores e atitudes que promovem a prática 
da justiça, do correto, da inclusividade, da misericórdia e do cuidado. 

E ainda, o sentimento de pertencer juntos e fazer parte de uma família extensa. Essas 
relações são capazes de promover a noção de ser sujeito com tarefas a cumprir. Elas 
motivam práticas de hospitalidade e visitação como expressões de cuidado mútuo e 
capacitam pessoas para uma cidadania ativa. 

Todos esses elementos formam a visão de mundo das pessoas e a sua compreensão 
básica da realidade, do que faz e dá sentido. São ativos diaconais porque têm a 
capacidade de mobilizar pessoas comuns para fazer algo pelo bem comum e capacitá-
las a se engajarem em processos que prometem um futuro melhor para si e para a sua 
comunidade. 

Esta apresentação de ativos pode parecer demais idealista e não corresponder à 
realidade. Os cristãos talvez não estejam tão comprometidos como a descrição acima 
quer indicar e nem as congregações estão sempre envolvidas de todo o coração no 
trabalho diaconal. E as agências nem sempre dão importância à cooperação com as 
igrejas locais reconhecendo os seus ativos. Essas observações críticas são importantes, 
mas não devem levar a uma subestimação dos ativos diaconais, ou ao seu desrespeito. 
Em vez disso devem motivar todos os parceiros envolvidos a dialogar sobre como 
mobilizar os ativos diaconais e fortalecer o seu papel em atividades concretas. 

Os agentes diaconais gozam de confiança como agentes sociais e como intérpretes da 
solidariedade internacional junto a pessoas em geral e movimentos populares, e junto 
a autoridades locais e agências internacionais, incluindo órgãos governamentais. Essa 
confiança é mais um ativo e é resultado de um compromisso de longa data com o 
bem-estar das pessoas. A autoridade moral é outro ativo para ser usado quando lida 
com questões sensíveis e quando promove comportamentos éticos, como, por 
exemplo, abordando a corrupção e o abuso do poder público. É certo que as igrejas e 
os agentes diaconais nem sempre adotaram um papel profético. Em alguns casos 
usaram sua autoridade moral para outros fins. Mas enquanto esses ativos estiverem ao 
alcance sempre há a oportunidade da presença e do testemunho proféticos. 

É de suma importância que os atores diaconais profissionais compreendam o 
potencial dos ativos diaconais e saibam como se relacionar com eles ao fazer o seu 
trabalho. Os ativos diaconais são muitas vezes silenciados ou mesmo negligenciados, 
especialmente os intangíveis. A consequência é uma oportunidade perdida de articular 
o caráter distintivo da ação diaconal profissional e seus valores fundamentais. Uma 
abordagem baseada na variedade de ativos diaconais tem o potencial de agregar 
qualidade ao trabalho diaconal, garantir um maior nível de participação local e 
despertar um senso de propriedade ao implementar projetos e programas. Afinal a 
sustentabilidade e o efeito duradouro dependem do grau de incorporação das 
atividades na visão de mundo e no sistema de valores dos envolvidos. 
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6.7. Linguagem diaconal 
A linguagem é importante. A linguagem tem o poder de definir nomes de pessoas. Há 
uma grande diferença entre nomear uma pessoa como destinatária ou como titular de 
direito. Designar as atividades inclui um poder de definição similar. Faz diferença se 
se chama diaconia ou trabalho de desenvolvimento. 

No passado, muitas agências diaconais de igrejas hesitavam em usar o termo diaconia 
e empregar uma linguagem "diaconal" ao descrever suas atividades. Uma das 
principais razões foi a opinião de que a terminologia da diaconia não comunicava 
bem, em particular com pessoas de fora, como os doadores de fundos governamentais. 
Em muitos contextos o termo diaconia permanece desconhecido. Por conseguinte, 
optaram por utilizar a linguagem comum do desenvolvimento ao descrever 
solicitações de fundos para projetos e prestar os relatórios relacionados ao seu 
trabalho. Por outro lado, é notável que esta linguagem secular não satisfez plenamente 
a necessidade de expressar a identidade da ação diaconal. Isso fica claro quando os 
doadores governamentais pedem às agências baseadas na fé para dar conta de seus 
valores agregados e distintivos como agentes de desenvolvimento. A mesma pergunta 
era feita pelas igrejas locais: o que distingue o trabalho das agências diaconais do das 
ONG seculares? 

O relatório da Conversa Ecumênica 21 durante a Assembleia do CMI em 2013 aborda 
esta questão. 

Os participantes afirmam que as igrejas, os parceiros ecumênicos e o CMI 
devem responder aos sinais dos tempos através do desenvolvimento de uma 
linguagem diaconal comum. Somos baseados na fé e nos direitos e precisamos 
identificar o que isso significa na prática, incluindo a definição do nosso 
mandato e dos nossos valores fundamentais e o mapeamento dos nossos ativos 
diaconais. 

Esta afirmação aponta para as vantagens de desenvolver uma linguagem diaconal. Ela 
fornece a todos os parceiros envolvidos na diaconia ecumênica uma plataforma 
compartilhada que expressa o que somos, o que fazemos e o que buscamos em 
conjunto. Representa uma oportunidade para articular a natureza distinta do trabalho 
diaconal, que inclui os seus fundamentos teológicos e a reflexão disciplinada sobre 
sua ação a partir da perspectiva das ciências sociais. 

O uso da linguagem diaconal, em outras palavras, implica a capacidade de usar a 
terminologia religiosa e secular não como linguagens distintas, mas de forma 
interdisciplinar. Sua abordagem é dialética, no sentido de que reconhece os "dialetos" 
religiosos e seculares como legítimos e necessários no processo de construção do 
profissionalismo diaconal, o que significa ser competente em sua atuação e em sua 
capacidade de analisar, planejar, executar, avaliar e relatar. 

Ser capaz de usar mais de uma linguagem fortalece a capacidade de se comunicar com 
públicos diferentes. Não significa estar falando em duas línguas no sentido de que a 
mensagem será diferente de acordo com seu contexto secular ou religioso. Uma 
abordagem interdisciplinar e dialética implica uma comunicação crítica entre os dois. 
A linguagem secular questionará a validade e o alcance dos termos religiosos, e vice-
versa. Isso lembra que palavras não são capazes de capturar a realidade em sua 
plenitude; palavras diferentes dão uma visão mais ampla para entender a 
complexidade da vida humana e dos processos sociais. 
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Resumindo, há muitas razões para o desenvolvimento de uma linguagem diaconal. 
Isso fortalecerá a capacidade de articular o caráter distintivo da diaconia e ajudará a 
prestar contas mais completas dos seus ativos, dos seus pontos fortes e fracos. 
Fornecerá uma terminologia que facilitará a comunicação tanto internamente entre 
igrejas e agências diaconais como em relação a parceiros externos. Por último, mas 
não menos importante, fortalecerá a competência profissional dos agentes diaconais, 
fornecendo ferramentas para mapear e mobilizar ativos diaconais e desenvolver 
práticas inovadoras. 

 
 

6.8. Profissionalismo diaconal 
Em algumas igrejas, em particular igrejas da Reforma, há uma longa tradição de 
treinamento diaconal. O movimento diaconal moderno que emergiu na Alemanha na 
década de 1830 teve treinamento de diaconisas e diáconos como algo fundamental. As 
instituições diaconais proporcionavam educação de enfermeiras e assistentes sociais, 
sempre acompanhada de estudos teológicos. O treinamento diaconal tem desde então 
essa marca de "dupla qualificação". Desenvolveu um profissionalismo que procurou 
integrar conhecimentos de diferentes disciplinas. 

O principal motivo dessa abordagem é que a vida humana, e em particular o 
sofrimento humano, é multidimensional. Isso fica evidente quando se trata de doenças 
que englobam os lados físico, mental, social e espiritual do ser humano, muitas vezes 
entrelaçados e que podem adicionar sofrimento ao sofrimento. O profissionalismo 
diaconal, portanto, aumenta o conhecimento interdisciplinar e o desenvolvimento de 
habilidades que consideram o ser humano como uma pessoa inteira. Os profissionais 
da saúde reconhecem a importância de uma abordagem holística ao intervir visando a 
cura e fortalecimento de uma pessoa doente e sabem que também devem trabalhar 
para a mudança social e erradicação da pobreza. Essa abordagem holística faz a 
diferença, pois a pobreza tem muitos aspectos, não só o econômico e político, mas 
também mental e espiritual. Por essa mesma razão o profissionalismo diaconal deve 
aprender a mobilizar a rica variedade de todos os recursos diaconais e não enfatizar só 
alguns deles. 

O treinamento diaconal requer conectar teoria e prática. As diaconisas e os diáconos 
sempre gastaram uma parte substancial de sua formação em hospitais e locais de 
trabalho onde podiam desenvolver habilidades práticas paralelamente à aquisição de 
conhecimento teórico. Isso expressa a visão de que o profissionalismo diaconal em 
primeiro lugar é prático. Além disso confirma que a práxis é uma fonte privilegiada 
para uma visão nova e inovadora. No âmbito do conhecimento diaconal, a teoria é 
principalmente a reflexão crítica da prática com o objetivo de melhorar sua qualidade. 

A reflexão crítica em particular diz respeito a questões de metodologia e estilo de 
trabalho. Como toda intervenção profissional o trabalho diaconal pode assumir formas 
paternalistas que causam passividade e dependência. Hoje a diaconia ecumênica está 
empenhada em uma prática baseada nos direitos que entende as pessoas como 
detentoras de direitos e entende aos que estão no poder como portadores de deveres. 
Isso significa uma preferência por métodos de trabalho que garantam participação e 
empoderamento. Ao mesmo tempo inclui incidência e conscientização como parte 
integrante de sua vocação profética. A percepção e a análise de gênero são 
componentes fundamentais na formação do profissionalismo diaconal. 
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A competência diaconal requer atenção e treinamento. Os líderes de igrejas em geral 
se beneficiariam de conhecimentos básicos sobre a natureza e a prática da diaconia. 
No entanto, a maioria dos seminários teológicos não inclui a diaconia em seus 
currículos e programas de estudo. Igualmente poucos líderes de atividades diaconais 
tiveram a chance de estudar diaconia e desenvolver sua competência profissional a 
partir de uma metodologia interdisciplinar de refletir sobre a práxis. Continua a ser 
uma responsabilidade compartilhada para todos os atores da diaconia ecumênica 
estabelecer planos para a construção de competência diaconal e, em particular, 
incentivar as instituições de formação a oferecer programas de estudo neste campo. 

 

 

6.9. Sumário 
Este capítulo apresentou várias perspectivas sobre o caráter distintivo da diaconia 
ecumênica. Afirmou a diaconia como uma expressão da natureza e da missão da 
Igreja e como um conceito que define o que a Igreja é chamada a ser e a fazer, tanto a 
nível local, nacional e ecumênico global. Essa compreensão da identidade diaconal 
implica conceituar a ação diaconal como baseada na fé e nos direitos; ambas são 
dimensões inseparáveis e não negociáveis de seu ser e de sua atuação, ambas são 
normativas em processos de identificação de objetivos para o seu trabalho e de 
desenvolvimento de sistemas de valores e métodos de trabalho. Como ação baseada 
na fé e nos direitos a diaconia é obrigada a defender a dignidade humana e a 
promover a justiça, a paz e a integridade da criação. 

Dois mil anos de prática diaconal em muitos contextos diferentes trouxeram uma 
riqueza de experiências e percepções. Juntos representam recursos que este capítulo 
apresentou como ativos diaconais. Argumentou ainda que os atores diaconais, em 
todos os níveis, têm acesso a esses ativos, tangíveis e intangíveis, e recomenda uma 
abordagem baseada em ativos que busca mobilizá-los quando se envolverem em 
atividades. As agências diaconais são recomendadas a aumentar a consciência sobre a 
multiplicidade de ativos diaconais e reconhecer o papel que estes podem ter, também 
no trabalho diaconal profissional. Este capítulo defendeu o desenvolvimento de uma 
linguagem diaconal capaz de comunicar a identidade distinta do trabalho diaconal 
utilizando tanto um discurso teológico como um discurso secular de forma 
interdisciplinar, com o objetivo de desenvolver a competência diaconal, em primeiro 
lugar para os agentes diaconais. Foram feitas referências a exemplos de treinamento 
diaconal formal, com indicações de componentes a serem incluídos. 

O propósito de focar na distinção da identidade e prática diaconais não é reivindicar 
superioridade em comparação com outros agentes sociais. Nem é para imaginar uma 
sociedade onde os atores baseados na igreja tenham ganho para si mesmos papéis 
políticos ou sociais dominantes. Tal visão pode trazer consigo um gosto de 
clericalismo e teocracia que nada tem a ver com o espírito da diaconia. Em seu curto 
prazo, o objetivo da diaconia é ajudar pessoas com necessidades imediatas; a longo 
prazo, o objetivo é contribuir para o bem comum, como um entre muitos agentes da 
sociedade civil. A diaconia, portanto, reconhece os direitos e os deveres das 
autoridades públicas, de modo algum procura substituí-los ou enfraquecê-los; ao 
mesmo tempo, a diaconia reconhece seu papel público como ator social. Uma clara 
compreensão de sua identidade e ativos distintos destina-se a capacitar os atores 
diaconais a assumirem seu papel da melhor maneira possível.	 	
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Capítulo 7 
Desafios Contemporâneos  

7.1. Introdução 
Este Capítulo apresenta alguns dos desafios que a diaconia ecumênica enfrenta hoje. 
Alguns deles se relacionam com fatores externos, como os cenários em mudança 
como descrito no Capítulo 5. Esses fatores exigem que os agentes da diaconia 
internacional revelem seus objetivos e estratégias; em particular, a agenda dos ODSs 
representa uma oportunidade de reorientação e de construção de redes de cooperação. 
Ao lidar com esses desafios, a diaconia ecumênica terá que elaborar estratégias de 
acordo com o seu papel distintivo como agentes baseados na fé e em direitos, 
conforme descrito no Capítulo 6. 

No que segue são apresentadas três áreas focais. A primeira diz respeito aos recursos, 
reconhecendo que eles estão limitados. Como os atores diaconais podem ser 
responsáveis por administrar e cooperar melhor para usá-los da melhor maneira 
possível? A segunda aborda esta questão a partir da perspectiva de trabalhar em 
conjunto com outras pessoas e organizações. Aponta para a importância estratégica 
das redes dentro e fora da família cristã. A terceira área de foco, a incidência, afirma a 
dimensão profética da diaconia ecumênica como estratégia-chave quando responde a 
desafios nos cenários em mudança de hoje. 

 
 

7.2. Recursos l imitados – recursos comparti lhados 
A ajuda entre igrejas organizada em resposta à crise dos refugiados após as Guerras 
Mundiais dependia principalmente de campanhas dirigidas a congregações e 
indivíduos, instando-os a apoiar financeiramente o trabalho. As agências nacionais 
foram estabelecidas com o objetivo de coordenar este trabalho e de transferir o 
dinheiro para agências ecumênicas em Genebra. Uma das doações que a FLM recebeu 
em apoio ao seu programa de refugiados que começou em 1947 veio de congregações 
da atual Namíbia, revelando a natureza ecumênica deste trabalho. 

Ao longo da história da igreja as atividades diaconais dependeram da generosidade de 
pessoas cristãs fiéis, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo e da coleta que ele 
organizou a favor dos pobres em Jerusalém. 

Na Europa muitas instituições diaconais são financiadas pelo dinheiro do governo, em 
particular as de saúde e de trabalho social. Desde a década de 1960, com um foco 
crescente no trabalho de desenvolvimento, muitas agências diaconais baseadas no 
Norte global buscaram financiamento de doadores públicos, em primeiro lugar dos 
governos nacionais. O sistema das Nações Unidas também tem sido um importante 
parceiro de financiamento, em particular o ACNUR (Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados). O Departamento para Serviço Mundial (DSM) da FLM 
está entre os maiores parceiros do ACNUR em todo o mundo. Em 2012, o DSM pode 
apoiar 1,4 milhões de refugiados graças a esse financiamento. Em 2014, o ACNUR 
assinou um Memorando de Entendimento com a FLM, ocasião em que a Sra. Janet 
Lim, Alta Comissária Assistente do ACNUR, comentou os níveis recordes de 
deslocamento forçado a nível mundial, e descreveu a FLM como "um parceiro 



82 
	

próximo de longa data e nós estamos felizes em ver o alcance do nosso trabalho 
conjunto expandir ". 

Embora as agências diaconais ainda possam contar com o apoio público para o 
trabalho com refugiados e ajuda humanitária, este não é o caso do trabalho de 
desenvolvimento a longo prazo e de atividades de incidência. A agência holandesa 
ICCO (Organização Entre Igrejas para Cooperação para o Desenvolvimento) 
experimentou um corte dramático de fundos governamentais nos últimos anos e 
consequentemente teve que reduzir o pessoal e as atividades. Muitas outras agências 
experimentam a mesma tendência de redução de fundos públicos. Isso as levou a 
buscar parceiros de financiamento alternativos, por exemplo, empresas 
comprometidas com a responsabilidade social corporativa (RSC). 

Entretanto, ainda uma parte substancial do financiamento da diaconia ecumênica vem 
de congregações e indivíduos. Embora o financiamento governamental obrigue as 
agências a respeitar requisitos públicos rigorosos, o dinheiro coletado normalmente 
não é de uso restrito, o que dá às agências mais liberdade ao alocá-lo, por exemplo, 
em parceria com igrejas e órgãos ecumênicos. 

Mas as doações da igreja também estão diminuindo. Muitas igrejas experimentam 
declínio de número de membros. Este é o caso na Alemanha, onde o volume de 
impostos para a igreja foi significativamente reduzido ao longo das últimas décadas. 
Outras igrejas, por exemplo, nos países nórdicos, enfrentam novos desafios à medida 
que sua relação com o estado está mudando e aumenta sua responsabilidade pela 
manutenção da economia da própria igreja. 

É provável que esta tendência continue e que menos dinheiro estará disponível para a 
diaconia ecumênica no futuro. Isso está influenciando as agências e sua capacidade de 
ajudar. Muitos iniciaram um processo de redução do número de países onde estão 
trabalhando. Existe também uma tendência de reduzir o número de atividades e para 
passar de grandes projetos para atividades menores e mais direcionadas. 

Esta situação desafia todos os parceiros envolvidos na diaconia ecumênica a se 
esforçarem para uma melhor coordenação. A ACT Aliança já estabeleceu rotinas em 
bom funcionamento de ajuda e cooperação em emergências. Também está engajada 
em processos de cooperação no trabalho de desenvolvimento de longo prazo e em 
testemunhos públicos e incidência. Este esforço prevê um compartilhamento 
ecumênico de recursos. É evidente que novas estratégias devem ser elaboradas para 
prever a melhor maneira possível de usar o recurso disponível e estabelecer estruturas 
adequadas de compartilhamento e cooperação. Num contexto em que os doadores 
questionam o papel dos intermediários no trabalho de desenvolvimento, torna-se uma 
tarefa urgente explicar as vantagens dos atores multilaterais e dos seus mecanismos de 
coordenação. 

Uma importante tarefa é desenvolver estratégias e mecanismos coordenados para a 
captação de recursos financeiros. Algumas agencias estão se tornando internacionais 
também no sentido de captarem recursos globalmente, também no Sul. Isso talvez 
possa criar tensões entre as agencias. Mas as agencias envolvidas com a diaconia 
ecumênica deveriam evitar competir pelos mesmos fundos e capitular para a 
linguagem de mercado. As estratégias de captação de recursos devem incluir a 
abordagem a empresas privadas e sua responsabilidade social. Agentes diaconais 
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também deveriam abordar governos locais argumentando que o trabalho diaconal é 
para o bem público e por isso apto para receber fundos públicos. 

E permanece sendo uma tarefa importante ensinar as pessoas e, em particular, os 
membros das igrejas a dar e compartilhar dos seus recursos em solidariedade com os 
outros. A mordomia continua a ser um tema relevante, especialmente em um 
momento em que se promove o individualismo e o consumismo. Oferecer e cuidar do 
próximo são dimensões do discipulado cristão. Requer fundamentos teológicos, 
ensino e pregação, em todas as igrejas e em todos os contextos sociais. 

A mordomia não é apenas sobre o dinheiro. As igrejas são capazes de mobilizar 
recursos humanos significativos através do engajamento de voluntários, e este é um 
ativo que exige o reconhecimento de agentes diaconais profissionais. Embora os 
recursos financeiros sejam fundamentais para muitas das atividades da diaconia 
ecumênica, pode ser enganoso apontar o dinheiro como o único recurso que importa. 
Nas últimas décadas, a diaconia ecumênica pode ter tido acesso mais fácil a fundos 
públicos, com a consequência de os agentes diaconais não prestarem atenção 
suficiente aos recursos não-financeiros que condicionam o sucesso do trabalho 
diaconal, como a participação local e a propriedade. 

A diaconia ecumênica pode aprender com o Bom Samaritano, pois ele usou os 
recursos disponíveis ao auxiliar a vítima de violência. O apóstolo Pedro não deixou 
que a falta de prata e ouro o impedisse ao se encontrar com um mendigo e, em nome 
de Jesus Cristo, o ajudou a ficar sobre os próprios pés (Atos 3: 1-10). Também hoje a 
ação diaconal pode encontrar sabedoria na declaração de São Lourenço, o diácono de 
Roma. Quando desafiado pelo imperador, que lhe exigiu as riquezas da igreja, ele 
declarou que os pobres e a sua fé são "o verdadeiro tesouro da Igreja". 

 

 

7.3. Trabalho diaconal bi lateral ou multi lateral?  
A Ajuda Entre Igrejas foi estabelecida por igrejas que estavam convencidas de que a 
ação conjunta seria mais eficaz quando se tratasse de responder às necessidades 
humanas após as guerras. Além disso, queriam testemunhar a unidade da Igreja. 
Especialmente nos tempos em que a guerra causou ódio entre os povos desejavam que 
a cooperação através da oferta de ajuda promovesse a reconciliação e as relações de 
confiança mútua. 

A diaconia ecumênica em sua forma moderna foi iniciada como ação multilateral. As 
agências ecumênicas localizadas em Genebra foram responsáveis por coordenar o 
trabalho apoiado com recursos somados de diferentes países e igrejas e implementá-lo 
em cooperação com as igrejas locais nas áreas onde as pessoas necessitadas eram 
assistidas. 

Mais tarde quando as agências das igrejas começaram a desenvolver suas capacidades 
profissionais e se envolveram no trabalho de desenvolvimento a longo prazo, a 
diaconia ecumênica mudou sua forma operacional e passou da ação multilateral para a 
ação bilateral. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo CMI e parceiros ecumênicos em 2003, as 
agências de desenvolvimento relacionadas às igrejas captaram e gastaram 740 milhões 
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de dólares por ano. Isso não inclui atividades de sociedades missionárias individuais, 
parcerias entre congregações, etc. Mais de 50% da soma foi usada para projetos de 
desenvolvimento de longo prazo, 14% para desastres e ajuda de emergência e apenas 
6% para incidência. O CMI recebeu apenas 3% dos fundos arrecadados; 4% foram 
para ACT e 6% para a FLM. O estabelecimento da ACT Aliança mudou parcialmente 
esta imagem, no sentido de que as atividades, especialmente relacionadas à resposta 
em emergências, agora estão melhor coordenadas. Outra pesquisa a partir de 2016 
indica que mais fundos agora são gastos em respostas em emergências. Os relatórios 
dos membros da ACT mostram que 18% de suas despesas totais (486 milhões de 
dólares) foram utilizados para emergências. E foram gastos US$ 2.157 milhões de 
dólares (77%) no trabalho de desenvolvimento e US $ 144 milhões (5%) em 
incidência. Os gastos em incidência aparentemente diminuíram. Fato é que esta área 
agora está sendo integrada na maioria das formas de diaconia ecumênica. 

O CMI introduziu a prática das Mesas Redondas como um mecanismo para promover 
a cooperação e a comunicação e assim mitigar as consequências negativas do 
crescente bilateralismo. Algumas dessas Mesas Redondas continuam a existir até 
hoje. A formação da ACT Aliança proporcionou aos seus membros, igrejas e agências 
tanto no Sul como no Norte, uma plataforma estruturada para trabalhar em conjunto. 
Em comparação com a antiga Ajuda entre Igrejas quando os fundos eram canalizados 
através de Genebra, a ACT Aliança desempenha o papel de coordenação e 
comunicação e os seus membros continuam a ter a responsabilidade de captar fundos 
e implementar o trabalho. 

Ao mesmo tempo, várias entidades ecumênicas que na cooperação diaconal atuam de 
forma multilateral continuam a desempenhar um papel importante. O que segue são 
alguns exemplos: A Aliança de Advocacia Ecumênica (EAA) é uma rede global de 
igrejas e organizações relacionadas comprometidas em fazer campanha de defesa em 
favor de afetados por HIV e AIDS, segurança alimentar e agricultura sustentável. A 
Iniciativas Ecumênicas e Incidência de HIV e AIDS (EHAIA) promove a capacitação 
e competência sobre HIV e AIDS entre as igrejas e trabalha com instituições 
teológicas para integrar e incorporar o assunto nos currículos teológicos, bem como 
abordar as causas profundas da pandemia. A Rede Ecumênica de Defensores e Contra 
a Discriminação (EDAN) apoia globalmente o trabalho de indivíduos, igrejas e 
organizações de igrejas preocupadas com questões que afetam as pessoas portadoras 
de deficiência. 

Os defensores de uma abordagem multilateral da diaconia ecumênica apontam para 
as seguintes vantagens: 

• Conecta mais atores. A ação conjunta afirma a unidade das igrejas envolvidas 
na diaconia ecumênica e prevê espaço igual para todos os parceiros, não 
importa o tamanho ou a força econômica; 

• Seus processos têm um efeito mais amplo e a ação compartilhada atinge mais 
pessoas; 

• Busca coordenação e cooperação na implementação de atividades diaconais; 

• Promove a reciprocidade nos relacionamentos e melhora as relações de poder 
tornando-as mais equilibradas; 
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• Representa um horizonte mais amplo para a ação que facilita a inclusão do 
testemunho público e da incidência. 

A experiência demonstrou que esta abordagem multilateral também apresenta 
desvantagens: 

• Pode criar estruturas intermediárias que tornam o trabalho menos eficiente, 
com procedimentos que consomem mais tempo; 

• Tais estruturas implicarão mais custos para administração; 

• Também podem levar à centralização e à concentração de poder, dificultando 
os esforços para promover a correta prestação de contas e a transparência junto 
às bases. 

Os defensores do bilateralismo enumeram as seguintes vantagens ao aplicar essa 
abordagem: 

• O contato direto agiliza a comunicação eficiente, o que por sua vez facilita a 
ativa captação de recursos; 

• As relações institucionais e pessoais são desenvolvidas e podem ser 
fortalecidas por visitas mútuas e troca de visões e experiências; 

• Fornece um monitoramento mais próximo e mais rápido da gestão de projetos; 

• É mais ágil para facilitar procedimentos que assegurem transparência e 
responsabilidade mútua na implementação de projetos. 

Por outro lado, o bilateralismo também traz consigo desvantagens: 

• A assimetria nas relações de poder pode contribuir para manter a divisão 
tradicional entre "doadores" e "destinatários", que no passado muitas vezes 
desenvolveram estruturas de dependência e atitudes de submissão a metas, 
objetivos e métodos definidos pelas agências doadoras; 

• A dependência de um único parceiro pode ter consequências dramáticas se 
este parceiro retirar repentinamente o apoio ou apresentar novos requisitos 
para a parceria; 

• Nos casos em que uma igreja local ou uma agência diaconal no Sul global 
estabeleceu relações de trabalho com muitos parceiros no Norte, houve a 
exigência de competência administrativa complexa, devido a diferentes 
regimes e requisitos estabelecidos pelos seus parceiros. 

Parece que algumas vantagens podem tornar-se desvantagens, e vice-versa. A 
diaconia ecumênica deve, portanto, procurar estabelecer estruturas que levem em 
conta as vantagens da cooperação multilateral e bilateral de forma a honrar as 
preocupações dos parceiros, tanto no Sul quanto no Norte. 

 
 

7.4. Cooperação e parceria na diaconia  ecumênica 
O convite para a Consulta Internacional sobre Relações entre Igrejas e Ministérios 
Especializados, no Maláui, em setembro de 2014, referiu às "crescentes tensões no 
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movimento ecumênico entre ministérios especializados e igrejas em diferentes partes 
do mundo". Expressou preocupação com a "fricção dentro da família ecumênica 
devido a mal-entendidos e um declínio considerável de comunicação significativa". 

Pode haver diferentes causas por trás dessas tensões. Alguns líderes de igrejas, 
especialmente na África, expressaram sua percepção da ACT Aliança em primeiro 
lugar como uma aliança de agências baseadas no Norte global que, em suas 
atividades, trabalham mais com ONGs seculares do que com as igrejas locais. Isso 
deu às igrejas e seus líderes o sentimento de serem ignorados e de ter questionada sua 
competência e trabalho diaconal. Por isso, levantaram a questão se a ACT Aliança na 
sua prática é de fato uma expressão do movimento ecumênico e de todas as igrejas 
que a ele pertencem. 

As agências especializadas afirmam que o seu mandato é mais amplo do que as 
igrejas e seu grupo-alvo são os pobres e marginalizados, independente da filiação 
religiosa. E também se referem aos padrões profissionais que são obrigados a seguir 
ao implementar projetos respondendo a requisitos dos doadores governamentais. As 
igrejas locais muitas vezes não têm a capacidade administrativa necessária, afirmam. 
Por tais razões, as agências geralmente preferem ONGs locais profissionais como 
parceiros. 

A Consulta de Malawi visava proporcionar um espaço seguro para o diálogo 
construtivo sobre essas questões. Propôs pontos de ação relacionados a três áreas: 
relações, valores e fundamentação, e áreas de cooperação. Em relação aos 
relacionamentos, e para fortalecê-los, reconheceu a necessidade de: 

• Haver clareza sobre nossa vocação comum, identidades, mandatos e papéis 
distintos de cada um. Isso é importante para abordar adequadamente os 
equívocos. 

• Desenvolver e comunicar claramente uma compreensão conjunta da história e 
das tradições do multilateralismo e da partilha de recursos em vários 
contextos. 

• Reconhecer, valorizar e aumentar os dons e recursos de cada um (ativos 
tangíveis e intangíveis). 

• Comunicar claramente as formas distintas como cada uma de nossas 
organizações funciona, incluindo seus respectivos contextos e restrições, e 
expressar com clareza as expectativas e a relevância de nosso relacionamento 
à medida que nos envolvemos na diaconia ecumênica. 

Comunicar e reconhecer a complementaridade dos papéis e dos recursos expressam 
uma estratégia fundamental para alcançar uma melhor cooperação entre igrejas e 
ministérios especializados. Todos os parceiros implícitos devem reconhecer o rico 
mosaico de atores na diaconia, em que cada parte representa uma qualidade e beleza 
únicas capazes de formar uma imagem que nenhum deles pode apresentar sozinho. 

Entre as forças das igrejas locais está o seu enraizamento no contexto local e a 
capacidade de perceber o que acontece de acordo com expectativas, sistemas de 
valores e experiências locais. O Capítulo 6.6 apresenta uma relação de alguns dos 
ativos diaconais que as igrejas locais podem ativar quando cooperam com agências 
especializadas. Um recurso importante é a capacidade de mobilizar voluntários, o que 
pode contribuir decisivamente para garantir a participação local e um senso de 
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propriedade na implementação de projetos. Outro é a autoridade moral dos líderes de 
igrejas que lhes permite abordar questões sociais e políticas críticas e envolver as 
pessoas para lutar por um futuro melhor integrando o testemunho público e a 
incidência no trabalho diaconal. 

Igualmente as igrejas devem reconhecer os pontos fortes e os ativos distintos das 
agências especializadas. Elas trazem uma visão de um amplo campo de atuação e 
desenvolveram vários tipos de competências relacionadas à teoria e à prática. O seu 
conhecimento inclui a capacidade de fazer análises sociais, elaborar planos de ação 
claros, identificar métodos apropriados de intervenção, monitorar o trabalho em 
andamento, relatar e avaliar. Além disso, muitas vezes pertencem a redes de agências 
profissionais com o potencial de compartilhar as melhores práticas e se envolver em 
ações conjuntas. 

A diaconia ecumênica se beneficiará claramente ao conectar-se à competência das 
igrejas locais e das agências especializadas. A Mensagem da Consulta Global da 
FLM sobre Diaconia, realizada em Addis Abeba, Etiópia em 2008, afirma que "novas 
sinergias e conectividades" tornarão as igrejas, agências e sociedades missionárias 
mais eficazes em seu trabalho. Por conseguinte, chamou para "uma atitude que abraça 
uma ´cultura de escuta´ do que está ocorrendo no terreno e se baseie nesta em todas as 
formas de práxis diaconal", afirmando que isso "é especialmente válido para atores da 
diaconia internacional". 

As agências devem ser encorajadas a desenvolver estratégias para trabalhar mais de 
perto com as igrejas. O professor Christoph Stückelberger, fundador da 
Globethics.net, afirma que as igrejas podem desempenhar um papel mais abrangente 
em processos de transformação do que as ONGs. Ele recomenda que as agências 
apoiem processos que visem o fortalecimento das práticas democráticas nas igrejas, 
desenvolvendo liderança responsável, criando competências e igrejas livres de 
corrupção. 

Do mesmo modo as igrejas locais devem ser encorajadas a ter paciência com as 
agências especializadas e a contribuir ativamente em processos de promoção de novas 
sinergias e conectividades. Significa reconhecer o seu papel distinto e seu potencial 
como agentes diaconais e buscar oportunidades de conexão e esforços de união. Além 
disso as igrejas devem reivindicar a propriedade da diaconia ecumênica, em particular 
da ACT Aliança, que em seu Documento Fundante afirma que a visão é "uma aliança 
global" das igrejas membros do CMI e da FLM e organizações a elas relacionadas 
"comprometidas em trabalhar ecumenicamente". As igrejas locais têm sua 
participação na tarefa de tornar essa visão verdadeira e de fortalecer a ACT Aliança 
para que ela se torne o que pretende ser, a saber, uma expressão da comunhão 
mundial das igrejas e do seu mandato diaconal. 

Isso exige reflexão contínua sobre a verdadeira natureza da parceria na diaconia 
ecumênica, reconhecendo que parceria se baseia em relações mútuas que existem 
antes e depois que os parceiros atuam em conjunto. Além disso, exige o 
reconhecimento da variedade de dons e recursos que as igrejas locais e as agências 
especializadas trazem consigo quando trabalham em conjunto e a força da 
complementaridade que essa riqueza representa para o trabalho diaconal. E, não por 
último, exige transparência e reciprocidade ao longo do processo de trabalho em 
conjunto, desde o planejamento até a implementação. A transparência inclui o 
compartilhamento de informações em todos os níveis, sempre que possível, não 
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deixando margem a um dos parceiros decidir quando e o que informar. Mutualidade 
significa relações de poder equilibradas, no sentido de não reduzir um parceiro para 
ser um instrumento de outro. 

 
 

7.5. Trabalhando com organizações seculares 
A Peregrinação de Justiça e Paz do CMI convida todas as pessoas de boa vontade a se 
juntarem. Isso corresponde a uma longa tradição dentro da diaconia, de buscar apoio 
e cooperação com indivíduos, organizações e mesmo governos além dos seus limites 
institucionais. Com base na visão de que todos os seres humanos portam a imagem de 
Deus, a diaconia está convencida de que todos estão capacitados para ser 
colaboradores de Deus promovendo o bem comum e uma vida digna para todos. A 
noção de "pessoas de boa vontade" não deve ser interpretada como se referindo a 
indivíduos moralmente superiores, mas todos são chamados a ser "pessoas de boa 
vontade". Infelizmente nem todos optam por seguir este chamamento, mas isso não 
deve impedir a igreja de convidá-los a participar. 

A sociedade civil oferece novas áreas de cooperação, também para agentes diaconais, 
para construir alianças estratégicas com outras organizações, incluindo as seculares. 
Isto é de suma importância em momentos em que muitas organizações sociais civis e 
ONGs enfrentam redução do espaço político e operacional e dificuldades no seu 
trabalho diário de terreno. Os atores diaconais são desafiados a identificar plataformas 
e redes estratégicas para influenciar os processos sociais que assegurem os direitos 
humanos e o bem-estar de todos. 

Os agentes diaconais podem trabalhar com qualquer organização secular? Isso 
depende do contexto e da natureza da cooperação. Em princípio os atores diaconais 
devem estar prontos para trabalhar com cada pessoa e organização "de boa vontade". 
Na prática, no entanto, será necessário estabelecer alguns critérios para discernir a 
compreensão da "boa vontade" que representa uma organização. Um desses critérios 
seria a sua atitude e prática em relação aos direitos humanos; outro poderia ser a 
maneira de promover valores e ideais; um terceiro é a sua estrutura e formas de 
exercer poder. 

Na maioria das vezes, as agências diaconais preferem trabalhar em conjunto com 
organizações similares religiosas ou seculares. É possível que esta prática tenha sido 
muito cautelosa e com a consequência de que a diaconia não assumisse um papel 
suficientemente ousado como agente de mudança na sociedade civil. Movimentos 
populares, grupos de direitos humanos, sindicatos de trabalhadores, organizações que 
representam minorias ou grupos marginalizados - estes são alguns exemplos de 
parceiros estratégicos quando agentes diaconais se envolvem em testemunho público 
e incidência. 

Os agentes diaconais não trabalham com organizações seculares com o objetivo de 
evangelizá-las. Sua identidade secular requer reconhecimento da mesma maneira que 
as organizações religiosas esperam que sua identidade distinta seja respeitada. E 
também não com o objetivo de cristianizar o espaço público. Nosso objetivo como 
cristãos é "dentro do espaço público tornar todas as áreas acessíveis gratuitamente a 
todos, sem distinção de qualquer tipo, como cor, casta, religião e gênero". Esta visão 
baseia-se na compreensão teológica de que a ação de Deus em relação à criação não 
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pode ser limitada à Igreja nem a ação dos cristãos. O cuidado de Deus com o ser 
humano manifesta-se através do estabelecimento da ordem social, política e jurídica e 
de liderança responsável que defenda a dignidade humana e promova a justiça e a paz.  

Os cristãos são chamados a uma cidadania ativa e a engajar-se em atividades que 
promovam a igualdade de acesso aos bens comuns, a segurança para todos, 
especialmente os mais vulneráveis, e a ter uma significativa participação e interação 
entre todos os grupos da sociedade. Estas são todas questões-chave na agenda da 
diaconia ecumênica e que desafiam os agentes diaconais a trabalhar com "todas as 
pessoas de boa vontade", incluindo a busca de oportunidades para trabalhar em 
conjunto com organizações seculares. 

 
 

7.6. Diapraxis – trabalhando com pessoas de outras religiões 
Hoje a religião é cada vez mais reconhecida como um importante fator social e 
político, também em questões relacionadas ao trabalho de desenvolvimento. Alguns 
estudiosos descrevem "o retorno da religião" como um processo de ´desprivatização´ 
em que os líderes religiosos se comprometem a contribuir para o bem-estar comum; 
outros apontam a necessidade de incluir atores religiosos na sociedade civil e em 
processos de construção da democracia na "sociedade pós-secular". 

O papel da religião e dos líderes religiosos no desenvolvimento gera discussões. 
Alguns os consideram forças reacionárias que resistem às mudanças sociais e que em 
determinadas situações fornecem mais combustível aos conflitos sociais e políticos. 
Outros apontam para a sua importância em mobilizar as pessoas para uma ação social 
responsável e de promoção de discernimento ético no trabalho para a reconciliação, 
justiça e paz. 

É evidente que agentes de desenvolvimento não devem ignorar a religião em seus 
trabalhos. A alfabetização religiosa deve ser parte de sua competência profissional. 
Isto é especialmente importante para as OBFs e a diaconia ecumênica. Estas deveriam 
poder desempenhar um papel de liderança no envolvimento das pessoas de fé em seu 
trabalho e com líderes religiosos em processos de promoção do bem comum. Em 
contextos de desconfiança e tensão religiosa os agentes diaconais podem fornecer 
espaço seguro para ação e reflexão conjunta e iniciar processos de reconciliação e 
transformação. 

Diapraxis é um método que proporciona espaços seguros para pessoas de diferentes 
religiões conhecer-se e fazer coisas juntos visando superar preconceitos e construir 
confiança mútua. O termo diapraxis foi proposto pela teóloga dinamarquêsa Lissi 
Rasmussen, que observou que cristãos e muçulmanos desenvolveram novas relações 
de coexistência quando se envolveram em atividades de interesse comum. Como 
método prevê o envolvimento das pessoas comuns a nível local. Na prática é uma 
forma de treinamento de cidadania, de capacitar pessoas a trabalhar com pessoas além 
de fronteiras religiosas e sociais. 

O movimento ecumênico, e em particular o CMI, tem uma longa história de diálogo 
inter-religioso. A diapraxis acrescenta qualidade a esta tradição ao concentrar-se em 
questões sociais que igualmente desafiam as pessoas de diferentes religiões e somam 
a vantagem da ação conjunta. 
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Agentes da diaconia ecumênica já estão envolvidos em diapraxis; muitos membros da 
ACT Aliança trabalham em parceria com organizações de ajuda islâmicas, em 
particular no Oriente Médio. Em 2014, o Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR), a Federação Luterana Mundial (FLM) e o Socorro Islâmico 
Mundial (Islamic Relief Worldwide IRW) assinaram um memorando de entendimento 
para cooperar no trabalho humanitário. Esta foi a primeira cooperação oficial entre 
uma organização humanitária cristã e uma organização humanitária islâmica, ambas 
globais, e que dá uma mensagem clara de como pessoas de diferentes religiões podem 
unir forças baseadas em visões e valores compartilhados. 

Esta visão é claramente expressa no documento de ACT Aliança Mudanças de 
Paradigma de Desenvolvimento afirmando que "este paradigma de desenvolvimento 
em mudança apresenta novas oportunidades para trabalhar de forma concreta, 
inclusive em incidência, entre e através de fronteiras religiosas. A ACT Aliança 
reconhece a importância dos desafios inter-religiosos e as oportunidades relacionadas 
ao trabalho humanitário e de desenvolvimento". 

Os atores ecumênicos e diaconais tomaram várias iniciativas para acompanhar isso. 
Participaram de discussões no ACNUR sobre o papel da religião na proteção de 
refugiados, requerentes de asilo, pessoas deslocadas e desenraizadas. O CMI teve um 
papel ativo nas referencias baseadas na fé, segundo o documento "Destruindo a 
pobreza extrema: um imperativo espiritual e moral" que foi lançado em 2015 por 
mais de 40 líderes religiosos mundiais. Seu principal objetivo é acabar com a pobreza 
extrema até 2030, referindo-se aos ODSs como plataforma compartilhada e 
compromisso. 

Continua a ser um desafio conectar essas iniciativas a nível internacional a ações 
diaconais concretas a nível local. O compromisso de gerar e guiar-se por evidências, 
de envolver-se em defesas de causas contando com a autoridade moral dos líderes 
religiosos e suas instituições e promover colaboração mais efetiva entre os atores de 
desenvolvimento com base na fé e outros poderá fazer diferença e contribuirá para 
atingir o objetivo de acabar com extrema pobreza. 

 
 

7.7. Incidência – diaconia  profética  
A incidência é parte integrante do trabalho diaconal; não deveria limitar-se a uma 
possível preocupação adicional dependendo de circunstâncias determinadas. A 
identidade distinta da diaconia, suas raízes bíblicas e a vocação cristã, obriga a 
diaconia ecumênica a ser profética, de estar ao lado dos pobres e marginalizados, a 
desmascarar a injustiça sistêmica e promover a dignidade humana, a justiça e a paz. O 
movimento ecumênico, juntamente com as igrejas e seus agentes diaconais, tem se 
comprometido cada vez mais com essa tarefa. O que se segue é um exemplo de 
formulação deste mandato: 

A incidência é uma atividade profética das igrejas na qual acompanhamos e 
apoiamos nossas irmãs e irmãos que lutam arduamente pela justiça e pela paz 
em contextos de injustiça e de violência contra seres humanos e toda a criação. 
A incidência envolve falar sobre aqueles que são silenciados em seus esforços 
para corrigir a injustiça. Exige nosso envolvimento com questões e iniciativas 
daqueles que lutam pela vida, justiça, equidade, direitos e paz. A incidência é 
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uma atividade missionária da igreja no mundo. É uma maneira pela qual a 
igreja participa da missão de Deus em andamento. 

A busca da justiça e da paz tem sido parte essencial da vida e convocação do CMI 
desde a sua fundação em 1948, como tem sido para as igrejas membros e parceiros 
ecumênicos, e que tem sido expressada em muitos programas e compromissos ao 
longo de sua história, conforme descrito em Capítulo 5. A Aliança Ecumênica de 
Incidência (Ecumenical Advocacy Alliance), criada em 2000 e agora uma atividade 
ecumênica do CMI, continuou a apoiar as igrejas e os parceiros no seu trabalho de 
incidência com foco em campanhas relacionadas ao HIV e AIDS, segurança alimentar 
e agricultura sustentável. 

A incidência pela paz justa tem sido outra área importante da ação ecumênica. A 
Década do CMI para Superar a Violência (2001-2010) abordou a necessidade de 
substituir a violência por uma cultura de paz. Concluiu com um "chamado ecumênico 
para a paz justa", o que motivou a Assembleia de Busan em 2013 a adotar uma 
Declaração sobre "O Caminho da Paz Justa", afirmando o CMI como convocador e 
facilitador do trabalho ecumênico e de incidência global em favor da paz, com base na 
convicção que 

as igrejas podem ajudar a construir culturas de paz aprendendo a prevenir e 
transformar conflitos. Assim elas podem capacitar as pessoas na margem da 
sociedade, encorajar que mulheres e homens sejam pacificadores, e podem 
apoiar movimentos não violentos pela justiça e os direitos humanos e aos 
objetores de consciência que são perseguidos por sua recusa de usar armas, 
bem como oferecer apoio a quem sofreu em conflitos armados e dar um lugar 
de destaque à educação para paz em igrejas e escolas. 

O conceito de paz justa está enraizado na auto compreensão das próprias igrejas, junto 
à esperança de transformação espiritual e ao chamado a buscar justiça e paz para 
todos. Baseia-se no conceito de justiça social que confronta privilégios, de justiça 
econômica que confronta a riqueza, de justiça ecológica que confronta o consumo 
irresponsável e de justiça política que confronta o abuso de poder. 

A consolidação da paz, a transformação de conflitos e a defesa de uma paz justa 
continuam a ser tarefas prioritárias que desafiam a diaconia profética ao envolver-se 
em questões sociais. Os principais temas para a incidência são os direitos humanos e a 
segurança humana, em particular das mulheres e das crianças em contextos de 
conflitos sociais e políticos, a responsabilização na construção da paz e o estado de 
direito. 

 

 

7.8. Sumário 
Este capítulo deu conta de alguns dos desafios enfrentados pela diaconia ecumênica 
no mundo de hoje. Alguns deles relacionam-se com a mudança de cenário na ajuda 
para o desenvolvimento, de cortes no financiamento público devido ao crescente 
ceticismo sobre a eficácia da ajuda, o que obrigou as agências da diaconia ecumênica 
a desenvolver novas práticas inovadoras para financiar seu trabalho. Também as insta 
a desenvolver novas estratégias de coordenação e cooperação, renovando a visão do 
compartilhamento ecumênico de recursos. 
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A análise dos cenários em mudança sublinha a dimensão social e política para quem 
se envolve no trabalho pelo bem-estar, a justiça e a paz comuns. Em muitos lugares 
esse engajamento é prejudicado devido à redução do espaço público e medidas 
políticas que pretendem limitar o papel da sociedade civil, em particular os atores 
baseados em direitos. Isso desafia a diaconia ecumênica a se engajar na construção de 
redes e no estabelecimento de alianças estratégicas, em parceria com igrejas locais, 
com organizações seculares e com pessoas de outras religiões. 

Esses desafios conclamam a diaconia ecumênica a afirmar a sua natureza como ator 
baseado em direitos e a desenvolver estratégias que fortaleçam o seu papel profético 
no testemunho público e de incidência como dimensões integrais da ação diaconal. 
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Capítulo 8 
O caminho futuro  

8.1. Introdução 
A diaconia ecumênica enfrenta uma série de desafios, conforme já descrito no 
Capítulo 7. O novo cenário social e político chama igrejas, agências diaconais e o 
movimento ecumênico para reconsiderar estruturas e práticas e elaborar 
conjuntamente novas estratégias e práticas inovadoras que respondam aos desafios 
atuais. 

Os agentes diaconais representam um longo histórico de práticas pioneiras, tanto no 
que diz respeito à prestação de serviços de saúde como de serviços sociais e no 
engajamento no trabalho de desenvolvimento. Inovação não deve ser considerada uma 
ameaça. Pelo contrário, é uma oportunidade para aplicar uma nova visão, construir 
novas relações e desenvolver melhores métodos de trabalho. 

Este capítulo final pretende indicar algumas áreas-chave de planejamento estratégico 
e ação inovadora. Ele aponta algumas questões cruciais que exigem atenção e que 
representam oportunidades de estratégias para a diaconia ecumênica em vista dos 
"sinais dos tempos" (Mateus 16: 3). 

 

 

8.2. Reconhecer o Kairos do momento 
Ao discernir "os sinais dos tempos", a diaconia procura aplicar sua visão teológica. 
As mudanças sociais e políticas que causam preocupação numa perspectiva secular, 
por causa de suas possíveis consequências negativas, podem ser tomadas como 
oportunidade de renovação e transformação na perspectiva da fé. Na linguagem 
teológica, pode ser um momento de kairos, ou seja, um tempo carregado de 
promessas de um futuro novo e melhor. 

Foi assim que os cristãos comprometidos na África do Sul interpretaram o tempo do 
apartheid e sua luta para superá-lo. O Documento Kairos, publicado em 1985, 
interpretou o momento de crise profunda como "um momento de verdade" e hora de 
confessar esperança. Visava desenvolver uma teologia profética que permitisse aos 
cristãos analisar o contexto em que viviam e interpretar "esse kairos" (Lucas 12:56) à 
luz da vinda do reino de Deus. O documento ofereceu uma nova visão dos textos 
bíblicos e questionou os segmentos da igreja que apoiavam o sistema do apartheid ou 
que preferiam permanecer em silêncio ante a opressão e assim manter o status quo. O 
momento de kairos incluiu a questão crítica do que é preciso para ser igreja em 
tempos de crise, a necessidade de refletir teologicamente, de interpretar os sinais e de 
realizar ações diaconais que anunciam esperança com justiça e paz. 

Isso desafia as igrejas, as agências e os órgãos ecumênicos a: 

• Facilitar espaços para a reflexão interdisciplinar sobre "sinais dos tempos" e 
desenvolver ferramentas para interpretar teologicamente os desafios 
contemporâneos como "momentos de verdade e esperança"; 
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• Aprofundar a compreensão da diaconia profética facilitando oportunidades 
para compartilhar experiências e percepções da prática diaconal; 

• Fornecer acompanhamento de fé a atores diaconais que trabalham em 
situações de forte agitação social e política. 

 
 

8.3. Afirmar a diaconia  como visão e mandato comparti lhado 
Este documento afirma a compreensão ecumênica da diaconia como dimensão 
integral da natureza e da missão da igreja. O Capítulo 4 apresentou a base teológica 
deste ponto de vista, captando ideias de diferentes tradições confessionais e refletindo 
os processos de aprendizagem dentro do movimento ecumênico. Afirmou a dimensão 
trinitária da diaconia, o que significa vê-la como expressão do cuidado salvífico de 
Deus Triúno com a criação e a humanidade. Também ressaltou sua dimensão eclesial 
como um apelo a todas as igrejas e cristãos para que se envolvam na missão holística 
de Deus de cura, reconciliação e transformação. Além disso, enfatizou a dimensão 
profética da diaconia como vocação para defender a dignidade humana, resistir ao 
mal e promover a justiça e a paz. 

A diaconia ecumênica expressa a visão compartilhada das igrejas, agências e órgãos 
ecumênicos e seu mandato compartilhado para atuar em conjunto. Isso os desafia a: 

• Afirmar esta visão e mandato compartilhados no seu planejamento estratégico, 
em documentos de trabalho e atividades de comunicação; 

• Articular a distinção da diaconia como ação baseada na fé e em direitos; 

• Reconhecer iniciativas que promovam a coordenação do trabalho diaconal, 
como a ACT Aliança e outros órgãos ecumênicos, como dimensão integral do 
movimento ecumênico e expressão do mandato compartilhado de se envolver 
na diaconia; 

• Reforçar o reconhecimento mútuo de funções e mandatos buscando 
coordenação e cooperação sempre que possível. 

 
 

8.4. Afirmar a diversidade de dons 
A diaconia abraça a diversidade como riqueza e oportunidade. O Capítulo 6 
descreveu alguns dos muitos dons que as igrejas e agências diaconais possuem e que 
são recursos importantes para o compromisso diaconal. Inclui os ativos tangíveis e os 
intangíveis. Também aponta para o fato de que alguns desses recursos podem ser 
ignorados ou subestimados quando se implementa a diaconia ecumênica, 
especialmente os dons das pessoas comuns que vivem nas margens da sociedade. 

Os agentes da diaconia ecumênica podem beneficiar-se ao reconhecer a 
complementaridade dos recursos diaconais e ligar-se mais ativamente à rica variedade 
de dons e recursos. A diaconia ecumênica deve desenvolver abordagens e métodos 
profissionais que deem espaço à diaconia "de baixo" e aos conhecimentos e 
habilidades das congregações locais e seus membros. 
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A diaconia ecumênica afirma a complementaridade da competência diaconal das 
igrejas, agências e corpos ecumênicos. Isso os desafia a: 

• Tomar consciência da diversidade e complementaridade dos ativos e das 
competências diaconais; 

• Envolver-se em processos de mapeamento de ativos diaconais, tangíveis e 
intangíveis; 

• Desenvolver redes, estratégias e métodos de mobilização de ativos diaconais 
locais nas atividades da diaconia ecumênica; 

• Compartilhar conhecimentos e as melhores práticas relacionadas a esta 
questão, e incluir este material no treinamento profissional. 

 

 

8.5. Afirmar a justiça como prioridade  
Diaconia é ação baseada em direitos. Incidência e testemunho público relacionados a 
causas justas são partes integrantes da ação diaconal. O Capítulo 5 apresentou 
algumas das causas justas no mundo de hoje que desafiam a diaconia ecumênica, 
como a justiça econômica, a justiça climática, a justiça de gênero, a justiça da saúde e, 
não por último, a questão da paz justa. Concluiu que a justiça deve ser a causa 
prioritária no planejamento estratégico da diaconia ecumênica, com mais ênfase ao 
seu mandato profético. 

Os agentes diaconais compreendem a justiça como uma questão teológica e sócio-
política. A primeira refere-se à mensagem bíblica da justiça salvadora de Deus que 
conclama a todos que se comprometam a defender a dignidade e os direitos dos 
pobres e oprimidos. A segunda afirma a importância de estabelecer uma legislação 
que defenda os direitos humanos e opte por abordagens que atendam pessoas em 
situações vulneráveis entendendo-as como portadoras de direitos e quem está no 
poder como detentores de deveres. 

A diaconia ecumênica afirma a justiça como uma prioridade para igrejas, agências e 
órgãos ecumênicos. Isso os desafia a: 

• Incluir advocacia e testemunho público em todas as ações e atividades 
diaconais; 

• Desenvolver competências e compartilhar experiências relacionadas ao 
trabalho pela justiça e aprofundar a reflexão interdisciplinar sobre justiça e 
diaconia profética; 

• Fortalecer os esforços coordenados de incidência e testemunho público e unir 
forças em campanhas ecumênicas relacionadas a questões de justiça; 

• Acompanhar as igrejas locais em seus esforços para fortalecer o testemunho 
público e a incidência pertinente. 
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8.6. Fortalecer estruturas e ações comparti lhadas 
A diaconia ecumênica pressupõe estruturas que facilitem o bom funcionamento do 
seu trabalho. Atualmente as agências ecumênicas trabalham em estreita colaboração 
com parceiros locais, bilaterais ou multilaterais. O Capítulo 7 apresentou alguns dos 
desafios enfrentados nessa cooperação. Apontou para a necessidade de fortalecer as 
estruturas da ação diaconal compartilhada. 

Isso desafia as igrejas, as agências e os órgãos ecumênicos a: 

• Aprofundar o conceito de parceria na diaconia ecumênica através da reflexão 
interdisciplinar sobre a prática; 

• Coletar e compartilhar exemplos de melhores práticas; 

• Fortalecer estruturas de ação compartilhada em documentos estratégicos e de 
planejamento; 

• Fortalecer a colaboração dentro e entre os conselhos ecumênicos regionais e 
nacionais e os Fóruns ACT. 

 

 

8.7. Fortalecer redes de cooperação 
O papel como agentes da sociedade civil e o mandato de se envolver em incidência e 
testemunho público exigem que os atores da diaconia ecumênica construam alianças e 
redes de cooperação. Isso inclui trabalhar com organizações seculares, governos, setor 
privado e pessoas de outra fé. O objetivo geral desta estratégia é contribuir para a 
construção de sociedades justas, participativas e sustentáveis com igual acesso ao bem 
comum. 

Isso desafia as igrejas, as agências e os órgãos ecumênicos a: 

• Desenvolver estratégias e compartilhar experiências sobre como compartilhar 
recursos, construir alianças e participar de redes; 

• Fortalecer a capacidade das igrejas locais para se envolverem na sociedade 
civil e se juntar a redes de incidência e testemunho público; 

• Desenvolver estratégias para construir alianças com a sociedade civil e com os 
governos quando trabalham pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

• Concentrar-se na diapraxis como abordagem e método na diaconia ecumênica 
e compartilhar recursos financeiros e humanos, bem como conhecimentos e 
melhores práticas, e incluir esse material no treinamento profissional. 

 

 

8.8. Fortalecer comunicação 
Uma boa cooperação na diaconia ecumênica requer estruturas robustas e canais 
efetivos de comunicação. Sem isso, mal-entendidos podem criar tensões e confusão 
quanto aos papéis dos diferentes atores e os princípios para trabalhar juntos (ver 
Capítulo 7.4). 
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Para que esta cooperação seja eficaz entre a ACT Aliança, os conselhos ecumênicos 
regionais e nacionais e as igrejas locais, devem ser estabelecidas estruturas que 
permitam o acesso a informações relevantes para todos os parceiros envolvidos e 
ofereçam um espaço para trocar experiências e pontos de vista e verificar 
oportunidades para a cooperação. O CMI tem um papel único para promover essa 
comunicação que vai além do mero compartilhamento de informações. Deve procurar 
proporcionar espaço seguro para o aconselhamento mútuo, para a autorreflexão 
cultural e para refletir sobre estilos de trabalho, por exemplo, quanto à forma de 
ajustar-se entre parceiros quando envolvidos na diaconia ecumênica. 

Isso desafia as igrejas, as agências e os órgãos ecumênicos a: 

• Desenvolver uma cultura e um estilo de trabalho de respeito mútuo e 
reconhecimento em todas as relações de trabalho; 

• Estabelecer canais eficazes de comunicação com os escritórios ecumênicos 
regionais e nacionais; 

• Desenvolver estratégias para melhorar a comunicação com os fóruns regionais 
e nacionais do ACT; 

• Desenvolver estratégias para se comunicar com as igrejas não-membros, a 
sociedade civil, o setor público e privado e com todas as pessoas de boa 
vontade. 

 
 

8.9. Fortalecer a capacidade diaconal 
A diaconia ecumênica requer profissionais competentes em todos os níveis. O 
Capítulo 6 apresentou elementos do que constitui o profissionalismo diaconal e 
apontou exemplos de treinamento diaconal formal. A capacitação diaconal inclui a 
capacidade de articular a distinção da prática diaconal como ação baseada na fé e nos 
direitos. Pretendeu desenvolver uma visão que conecta a teoria e a prática, que seja 
interdisciplinar em sua abordagem e metodologia, e seja socialmente relevante e 
inovadora. Os desafios contemporâneos descritos no Capítulo 7 exigem que os 
agentes da diaconia ecumênica invistam em treinamento diaconal em diferentes 
níveis, incluindo os próprios profissionais diaconais, em particular aqueles em cargos 
de liderança, pastores e pastoras, líderes das igrejas e pessoas cristãs leigas envolvidos 
no trabalho diaconal. 

Isso desafia as igrejas, as agências e os órgãos ecumênicos a: 

• Incluir o fortalecimento de capacidades para a diaconia em seus planos 
estratégicos e programáticos; 

• Oferecer oportunidades de capacitação, treinamento conjunto e aprendizagem 
para funcionários e líderes, fortalecendo sua competência diaconal; 

• Elaborar e fornecer materiais de treinamento relevantes; 
• Incentivar os seminários teológicos e outras instituições relevantes para incluir 

a diaconia em seus currículos e programas de treinamento. 
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8.10. A prática diaconal e o Código de Conduta 
Os Códigos de Conduta visam aumentar a conscientização ética e orientar o 
comportamento. Tais códigos não são meras palavras. Pelo contrário, eles 
exemplificam os princípios e valores fundamentais do trabalho em conjunto. 

A maioria das profissões desenvolveu padrões éticos para seu trabalho. Os agentes 
diaconais envolvidos na ajuda humanitária subscrevem o Código de Conduta 
elaborado em 1992 pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho e por ONGs de Socorro em Desastres. Ele contém dez compromissos 
principais, entre eles: 

• A ajuda é dada independentemente da raça, credo ou nacionalidade dos 
destinatários e sem distinção de qualquer tipo. As prioridades de ajuda são 
calculadas com base apenas na necessidade; 

• A ajuda não será usada para promover um ponto de vista político ou religioso 
particular; 

• Nós prestamos contas a quem procuramos ajudar e de quem aceitamos 
recursos. 

A prestação de contas é um valor fundamental no trabalho diaconal e em todas as 
ações da igreja. Igrejas e agências podem ter estabelecido seu próprio código de 
conduta. ACT Aliança adotou um Código de Boas Práticas que estabelece valores, 
princípios e compromissos comuns a serem respeitados no trabalho humanitário, de 
desenvolvimento e de incidência dos membros da ACT. Seus Princípios Gerais 
indicam que cada membro da ACT Aliança se compromete a: 

• Atuar de forma a respeitar, promover e proteger a dignidade, a singularidade e 
o valor intrínseco e os direitos humanos de cada mulher, homem, menina e 
menino; 

• Trabalhar com comunidades e indivíduos com base na necessidade e nos 
direitos humanos sem qualquer forma de discriminação, garantindo que as 
habilidades e as capacidades das comunidades sejam consideradas em todos os 
momentos, e especialmente visando os que sofrem discriminação e que são 
mais vulneráveis; 

• Falar e agir contra condições, estruturas e sistemas que aumentam a 
vulnerabilidade e perpetuam a pobreza, a injustiça, as violações dos direitos 
humanitários e a destruição do meio ambiente; 

• Trabalhar de forma a respeitar e fortalecer a capacidade local e nacional; 

• Não utilizar assistência humanitária ou de desenvolvimento para promover um 
ponto de vista particular religioso ou político partidário; 

• Manter os mais altos padrões profissionais, éticos e morais de prestação de 
contas, reconhecendo que prestamos contas perante aqueles com quem 
trabalhamos, aos que nos apoiam, um ao outro e, finalmente, a Deus; 

• Atender os mais altos padrões de veracidade e integridade em todo o nosso 
trabalho; e 



99 
	

• Esforçar-nos para não atuar como instrumentos de política externa de 
governos. 

A ACT Aliança também estabeleceu uma Política de Código de Conduta para as 
equipes de todos os membros da ACT visando prevenir más condutas, incluindo 
corrupção, fraude, exploração e abuso, inclusive sexual. 

Tais códigos visam aumentar a conscientização ética e garantir a proteção das pessoas 
vulneráveis, em particular mulheres e crianças. Este é, em particular, o caso em 
situações de relações dissimétricas, quando trabalhadores diaconais exercem poder 
econômico, social e mesmo religioso no trabalho com pessoas em situações 
vulneráveis. O risco de abusar de poder deve ser levado a sério através do 
estabelecimento de medidas relevantes de prevenção. Os procedimentos padrão de 
incluir códigos de conduta em todos os níveis do trabalho diaconal aumentarão a 
consciência desta questão e fornecerão ferramentas para reação quando necessário. 

Isso desafia as igrejas, as agências e os órgãos ecumênicos a: 

• Estabelecer rotinas que incluam códigos de conduta com o objetivo de 
aumentar a conscientização ética e orientar o comportamento em todas as 
formas de trabalho diaconal; 

• Oferecer oportunidades de treinamento para trabalhadores diaconais quanto à 
ética e ao comportamento profissional; 

• Facilitar espaços para parceiros na diaconia ecumênica para refletir sobre 
valores e normas compartilhados; 

• Iniciar um processo de elaboração de princípios básicos sobre estilo de 
trabalho que orientem a maneira como nos envolvemos e colaboramos na 
diaconia ecumênica. 

 
 

8.11. Sumário 
Diaconia muitas vezes assume um papel de "facilitadora intermediária". Este capítulo 
apontou uma série de desafios que exigem que a diaconia ecumênica se envolva em 
reflexão e práticas inovadoras e desenvolva estratégias e planos que afirmem o 
mandato compartilhado das igrejas, agências especializadas e órgãos ecumênicos. A 
tarefa de afirmar e facilitar relações mútuas, de coordenar a ação diaconal e práticas 
fortalecidas de cooperação é uma expressão vital do papel de "facilitadora 
intermediária". 

A espiritualidade da justiça e da paz deve permear a diaconia ecumênica, a sua 
estrutura, a sua referencia teórica e a sua prática. É uma espiritualidade que, na fé, 
reconhece a justiça e a paz como dons graciosos de Deus, como Boa Nova da 
libertação para toda a humanidade, e capacita para participar da ecumênica 
Peregrinação da Justiça e da Paz. 

 
 


