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No Cone Sul da A m érica Latina (A.L.). acham -se 96% dos luteranos do
C ontinente. Estes, com poucas exceções, são de origem germ ânica,
reunidos em corporações religiosas caracterizadas, às vezes, com o
“ igrejas alem ãs". Entre estas, destacam -se a IECLB no Brasil, a IERP na
A rgen tin a e a a ntiga IELCH no Chile, as quais até a cisão no luteranism o
chileno, arrolavam 80% dos luteranos do C one Sul (não será abordado
neste ensaio o problem a das igrejas luteranas do Sínodo Missouri).
Estas igrejas, con form e term inologia previam ente adotada, podem ser
caracterizadas com o sendo de transplante. Tornaram -se flutuantes na
nova realidade e, até certo ponto, im perm eáveis, tendendo a reelaborar
o m odelo eclesiástico de origem , com um caráter intrinsicam ente
"c a tó lic o ” , aliás um tra ço m arcante da R eform a Luterana, que foi
“ ca tó lic a ” , nos prin cipa d os em que foi adotada. Isto contribuiu para a
criaçã o de uma atitude viciosa na nova terra, so bretudo onde os
alemães ou seus descendentes eram m inoria. Im plicou tam bém em
conseqüências típicas de uma Reform a a n acrônica que, por exemplo,
a porto u nesses m ares três séculos depois da C ontra-R eform a. Mas,
com o se tenta rá m ostrar, estas ainda não se constituíram nas questões
crucia is que nos fazem p e rg u n ta r pela nossa história, pela nossa
herança, pela nossa memória. As igrejas, na verdade, vieram em um
segund o m om ento, edificadas, então, sobre o patam ar de determ inantes
de ordem sociológ ica. Na prim eira parte verem os estas determ inantes.
Na segunda, procurarem o s tira r as con clusõe s críticas e aventar
perspectivas para as igrejas de transplante, que, mais do que nunca
neste m om ento, revelam -se com o igrejas em transe. A IECLB será a
nossa principal p reocupa ção, enqua nto a IERP e a IELCH aparecerão
com o parâm etros úteis. Especialm ente o exem plo ch ileno (a cisão da
igreja) aparecerá com o o paradigm a mais com pleto para situar as
tendências destas igrejas, na m edida em que é possível tra ça r paralelos
com uns entre as três denom inações.
Parece-nos que as perguntas aqui levantadas e as evidências
indicadas retom arão a problem ática proposta pelas duas cartas dos seis
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estudantes de teologia que suspenderam os seus estudos na Faculdade
de Teologia, em m eados do 2e sem estre de 1977. Em bora sem m enções
explícitas, este trab alh o acaba sendo um com entário àquelas cartas.(1)
Pelo menos, há aqui uma ten ta tiva de re d iscu tir um tema q ue urge ser
tom ado ao invés de esquecido. A final, c o n co rd a m o s com A. B ündig, em
seu estudo sobre uma co m unida de da IERP (1973): “ Não há que se
duvidar que o ve rdadeiro respeito à trad ição consiste em vivificá-la e
projetá-la dinam icam e nte para adiante... É p re ciso saber verter o vinho
velho em odres novos. Tarefa que im põe sem pre um desafio à lucidez e
à im aginação c ria d o ra ".(2) (p. 187)

I - A IGREJA COMO CRIATURA DA SOCIEDADE
1 — A Determinante Político-Econômica.
A análise do luteranism o de transplante, no cone Sul da A m érica
Latina, deve p a rtir do fato c o n c re to básico, g e ra d o r de todo o com plexo
posterior, no qual se incluem as igrejas de transplante. Este da d o básico
é a p rópria im igração. E o m otivo que a causou foi de ordem
sócio -e con ôm ica (a im igração foi avaliada num co ntinge nte de 40
milhões vindos da Europa, no séc. XIX). Ela foi resultante da explosão
dem og rá fica da Europa.
Os co n tin ge n tes po pula cionais excedentes foram bem recebidos
nos países latino-am ericanos, p or eles elegidos com o oásis da paz, onde
poderiam buscar um nível de vida que já se to rn a ra proibitivo e seletivo
nas sociedades de origem . No caso do Brasil, os im igrantes chegaram
em um país cuja organização econôm ica, baseada na exploração
agrícola pela m ão-de-obra escrava se esgotava. Isto pela antepo sição já
insustentável da olig arqu ia rural, por um lado, e dos escravos, p or outro.
Justam ente no m om ento em que a evolução social exigia a criação de
um estrato interm ediário na sociedade, onde o negro, estribado em
conquista s anteriores, iria assum ir um papel de ascendência, é que
surge o im igrante o cu pa n do esse espaço interm ediário, deslocando
irrem ediavelm ente o negro.
A posiçã o que os im igrantes assum iram não se deve apenas aos
privilégios que tiveram , se os com pararm os com os negros, mas também

1)

A hipótese de interpretação do etno-luteranism o, aqui apresentada, apenas reúne relances de um
am plo debate que precedeu e sucedeu à saída dos seis estudantes da Faculdade de Teologia. Assim,
não haverá novidade para os que participaram dessa discussão. Esses encontrarão suas contribui
ções neste texto.

2)

A. BUndig, La Iglesia E vangélica dei Rfo de la Mata (IERP) y la Congregacion Evangélica de
Esperaza, pág. 187.
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pela sua herança com o grupo hum ano proveniente de povos te c n o lo g i
cam ente mais habilitados. A distribu içã o de terras, em bora acontecesse
de form a pior do que a esperada, garantiu um m ínim o de condiçõe s para
a organização sócio-econ ôm ica desses adventícios. Vale ressaltar que
os alemães do Cone Sul acabaram ocup an do as m elhores terras, ju n to
às regiões litorâneas do continente, tanto no Brasil, com o na A rgentina
e no Chile. Antes de se tornarem proletariado externo (“ braços para a
a g ric u ltu ra ” ) cresceram com o um povo para si, tendendo a elaborar
uma réplica isolada da sociedade européia (3). Isto explica a m arginali
dade sócio-po lítica desses gru po s nos prim eiros tem pos, o que não
contradiz as vozes que já no século passado consideravam excelente a
situação econôm ica dos alemães protestantes (4). Essa situação mais
ou menos hom ogênea para os im igrantes e seus descendentes persistiu
até este século, quando em 1940, é dito dos teuto-brasileiros na
agricultura que eram raros, entre eles, tan to os latifundiários com o os
assalariados (5). No Chile a situação é mais clara, onde os alemães são
originalm ente to d o s evangélicos e definid os por extensão com o um
“ grupo a ris to c rá tic o ’ ’ (6).
O desenvolvim ento econôm ico dos im igrantes no cenário brasi
leiro deu-se pari passu a um processo de e stratificação sócio-econôm ica,
pelo qual passou toda a sociedade, m orm ente depois do início da
industrialização com a substituição das im portações, na década de 30,
que coincidiu com a sedim entação de uma cam ada interm ediária na
sociedade brasileira. Nessa época as glebas já estavam passando por
um processo de subdivisão, to rnando -se m inifúndios. Isso gerou mãode-obra para o u tro s im igrantes que assum iram posição de crescente
destaque na ainda incipien te indústria. Esse processo de elitização
com eçou pelos donos das vendas nas picadas, passando pelos centros
atacadistas, até chegar às em presas sediadas nas principais cidades.
Um processo sem elhante acontece u com os assalariados na agricultura.
Não existe m otivo algum para crer na união dos im igrantes com o
causa da situação privilegiada que alcançaram . Já no início do século, o
jesuíta Am stadt constatou as grandes d ificuldades da dissem inação de
uma m entalidade cooperativista en tre os alemães, principalm ente os
evangélicos, não obstante fossem pequenos agricultores, com todas as
perspectivas para a lcançar sucesso no cooperativism o. A coesão dos
im igrantes foi mais efeito do que causa da situação econôm ica. A
consciê ncia de g ru p o era m ediada por uma “ co n sciê n cia ” de classe.
3)

Darcy Ribeiro, As A m éricas e a Civilização (1977), págs. 414ss.

4)

Tschudi em 1860, apud: Boanerges Ribeiro, Protestantism o no Brasil M onárquico (1973), pág. 102.

5)

E. Willems, Assimilação e Populações M arginais no Brasil. Estudo Sociológico dos Im igrantes
G erm ânicos e seus D escendentes (1940), pág. 267.

6)

Karle, Vom deutschen Volkstum am L etzten W inkel der W elt (1936), pág. 57.
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Não nos consta, p o r exem plo, que os im igrantes que form aram grandes
empresas, tenham tid o co nstra n gim e nto em assalariar seus co m patrio
tas (vèja-se o caso das vendas e o papel q ue desem penhavam seus
donos). A inserção da tensão de classes d e n tro do grupo de im igrantes
teutos foi também resultante do inevitável desenvolvim ento econôm ico
num sistem a p ré-capitalista na ausência de uma população nativa
suficiente m ente ab undante para servir de exército de m ão-de-obra
m enos qualificada. C onstata-se q u e em regiões onde os im igrantes
tiveram m enor presença na sociedad e envolvente, com o no Chile e no
eixo Rio-São Paulo, a cisão de classes deu-se à margem do g ru p o que
pôde m anter-se com o elite.
Não obstante, a nível ideoló gico, a cisão classial ainda não se fez
n ota r tão a cirradam en te com o se dá na realidade, pelo fato da curta
existência dos im igrantes nesta situação, não havendo criado ainda uma
mem ória histórica. Isso explica p o rqu e tam bém entre as classes subal
ternas a pesquisa de Kliever (7) constato u uma ideologia da harm onia
social. Os te u to-arge ntin os evangélicos são revelados na pesquisa de A.
Bündig (8) com o p ortadore s da mesma ideologia. Isso também explicaria
a ausência de uma trad içã o operária fo rte em cidades operárias de
colonização germ ânica (Blum enau, Joinville, em parte São Leopoldo). É
com preensível que quem acaba de levar um tom bo causado por um
processo de m udança sócio-econ ôm ica, só tenha m otivos para ser
conservador. Trata-se aqui de analisar o que poderíam os cham ar de
“ traum a da p ro le ta riza çã o ’’ , que atuaria inversam ente à consciência de
classe. Os im igrantes alemães, assim, representam , com o grupo, a
defesa dos interesses de classe de sua elite. C onseqüentem ente esta
defesa não é co n te sta d a nem pelos te u to -latin o-am ericanos que foram
m arginalizados no processo de e stra tificação nas áreas de m aior
incid ên cia germ ânica.
Nem to d o s os te uto-latin o-am ericanos pertencem a uma igreja de
transplante, mas to d o luteranism o de transplan te é com posto por
im igrantes e descendentes. Assim, cabe a p e rg u n ta pela form a com o
têm -se articu la d o essas igrejas de tran spla n te frente a esses interesses,
praticam ente representados p o r uma só classe. Para usar as palavras de
J. Held: “ O luteranism o (latino-am erica no) não é som ente tra diciona l e
liberal, mas se apóia tam bém em prem issa e ideais de uma classe so c ia l’’

(9 ).

7) Cf. Gerd Uwe Kliewer, U m a C om unidade E vangélica frente aos Problem as Sociais e k A tuação
Sóclo-Polítlca da Igreja, em: E studos Teológicos, Ano 17 (1977), caderno 1, pág. 16.
8) Op. Cit., pág. 132 ss.
9) J. Held, La C ontrlbulción L uterana a la M isslòn de la Iglesia en A m érica Latina, em Cuadernos de
Teologia, (1974), caderno 2, pág. 100 ss.
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O episódio chileno é altam ente instrutivo para interpretarm os a
situação dessas igrejas de transplante. De c e rto modo, é um caso ideal.
Lá se experim entou uma m udança política, que na A. L. só foi superada
por Cuba. Nesse desencadeam ento só cio -p o lítico a IELCH (Iglesia
Evangélica Luterana en Chile) assumiu posições paradigm áticas. De
repente a situação política inverteu-se e a burguesia passou pela
prim eira vez na história chilena a perder os seus direitos. Dessa
burguesia participavam os teuto-chilenos. A pós a eleição de A llende em
1970, Frenz, eleito presidente da IELCH no mesmo mês, com sem elhan
tes dificuldades eleitorais, va ticino u que o governo m arxista representa
ria uma ca tá stro fre para os teuto-chilenos, o que se confirm ou no
período de Allende, com a em igração de 10% deles, em decorrência da
Reform a Agrária. A posição da Igreja se m ostraria inequívoca após os
dois anos e meio do governo marxista, ou seja, a “ noite de pesadelos” ,
com o se expressou um m em bro da IELCH, que viria a ser presidente do
g ru p o dissidente, ILCH. Frenz interpretava bem o ânim o dos paroquia
nos de Santiago quand o lhes falava em uma prédica, ainda no fatídico
setem bro de 1973, o mês do golpe: “ Eu sei com o a m aioria de vocês
está se sentindo bem. Como estão cheios de alegria, porque há uma
nova esperança para o seu futuro... para m uitos de vocês parece que
raiou com exuberância um novo d ia .” A burguesia retom ou as rédeas da
situação, através da milícia, e não estava disposta em pô-la a perder. Por
isso, o envolvim ento dos pastores da IELCH com exilados, desem prega
dos, presos e seus fam iliares, foi o bastante para que os mem bros
rom pessem com os pastores, liderados por Frenz. D entro de um
processo com plexo revelou-se claram ente a cisão: pastores x leigos.
Porém, esta cisão escam oteou a verdadeira luta que se deu entre os
interesses das classes trabalha doras e da burguesia. Na época, dos 15
pastores da IELCH nenhum deles era proveniente das próprias co m uni
dades. Isto caracteriza o distanciam e nto dos m esmos e a sua desvincu
lação de certas obrigações, dado que quase todos eram estrangeiros.
Não tinham seus interesses ligados diretam ente a nenhum a classe
social. Frenz resume: “ A nós, pastores, não nos afetam as medidas
atuais. Quase nada tem os a pe rd er.” Eles estavam portanto, tão
desatrelados que puderam , num m om ento h istórico determ inado, esbo
çar um gesto de solidariedade aos perseguidos pelo golpe. Esse
pequeno gesto, m ediado pela IELCH, tro uxe para dentro dela a luta de
classes sociais, tão acirrada no Chile, que se config u ro u bizarram ente
entre os leigos e pastores. Perm itam -nos ler dois textos que esclarecem
m agistralm ente as duas posições. O prim eiro é de Schaper, leigo e
fu tu ro presidente d o g ru p o dissidente:
“ D urante el gobiern o de la Unidad Popular, las fam ilias luteranas
vivieram una época de gran angústia y am argura. El trabajo de
generaciones ... se perdia m ediante ocupaciones violentas e
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ilegales
toleradas e in clu so auspiciadas p o r las autoridades ...
En esos para n osotros te rribles anos ... hubo m uchas m uertes
violentas ... suicid ios y em igración con pérdida de to d o s los
bienes m ateriales ... Fue en este p eríodo que vim os al senor
Frenz y a m uchos de nuestro s Pastores extranjeros acom panan
do y com pa rtien d o am igable y ostentosam ente com las nuevas
autorida des y olvidando-se de atender las necesidades de las
com unidades Luteranas para las que habían llegado a C hile ... Al
term in ar nuestra noch e de pesadilla con la desaparición dei
G o bierno M arxista y volviéndo el orden, la d isciplin a y el
respecto a los derechos hum anos y al d erecho de propriedad a
Chile, nuestros pastores extranjeros, con el se fio r Franz a la
cabeza, se lanzaron con to d a la liberdad que les conce d ia su
calidad de pastores eclesiástico s a auxiliar a sus am igos dei
a nterior régim en, form a nd o Com ités de R efugiados y Comités
pro Paz, ... solo un G o bierno de tan alta inspiración cristiana y
hum anitaria com o el presidido por el General P inochet podia
callar p o r respecto a la investidu ra eclesiástica de quien provenían las c rític a s .”
O segund o é de Frenz, na prédica que fez no mês do golpe:
"C o m o vocês podem alegrar-se de tal m aneira, enquanto cente
nas de m ilhares de chilenos perdem todas as esperanças que
vislum bravam ? Vocês não se apercebem do fato de que irão
c o n s tru ir um fu tu ro para si próprios, sobre as ruínas e lágrimas,
sobre as esperanças e anseios dos trabalhadores?”
A m bos os textos são, até ce rto ponto, sem elhantes. Denunciam
fatos sim ilares e exaltam um a classe social. A diferença básica é que se
referem a classes de interesses opostos. Estes interesses de classe
foram tão fortes que 93% dos m em bros em com unidades se desligaram
da IELCH, form a nd o novas corporaçõ e s. P ortanto, quando na declara
ção de p rin cíp io s da c o rp o ra ç ã o que reuniu 85% dos m em bros da antiga
é d ito que a igreja deve ser de leigos, está som ente d izendo que ela deve
ser da burguesia te u to -chile n a e para ela.
Se os paralelos que estabelecem os e ntre as Igrejas luteranas de
transplan te do C one Sul são válidos, en con trare m o s a mesma tendência
no Brasil e na Argentina, com algum as pecualiaridades. No Brasil a
estra tifica ção mais acentuada e ntre os teuto-brasileiros dissim ula a
clareza da opo siçã o de interesses. E tam bém p o rq u e aí não há o mesmo
tip o de ru p tu ra entre leigos e pastores. Mas ao m esm o tem po é
transp aren te a d ific u ld a d e da igreja em a com panh ar o processo de
proletariza ção do colono. A missão s u b urban a é ta n to uma tentativa
neste sentido q u a n to uma confissão de in com petê ncia na realização
desse trabalho, p o r uma igreja que, p o r exem plo, tem o tem plo no centro
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da cidade e cata seus m em bros por fichário. O utras tentativas também
esbarram co n tra estruturas paroquiais e co n tra a teim osa uniform idade
m inisterial (que é o u tra coisa que unidade m inisterial), que explica para
quem e onde o m inistério deve ser exercido.

2 — A Determinante Étnico-Cultural
Com o constatam os, os latino-am ericanos de origem germ ânica no Cone
Sul passaram de um estágio de m arginalidade política para um lugar
central na sociedade capitalista dependente. A via de ascensão se deu
através do fa to r econôm ico. Q ue o econôm ico determ ina o político, é
uma velha lição da sociedade capitalista. Essa incisão econôm ica, e por
isso política, na sociedade latino-am ericana determ inou uma certa
conform ação da igreja, que desdobrou-se em favor dos interesses de
classe, representados pela ideologia dom inante. No entanto, essa
incisão não levou os te uto-brasileiros historicam ente à dissolução
étnico-cultu ra l na mesma p roporção em que o co rre u a sua integração a
nível de classe na econom ia e política. Não há cadinho cultural. Mas por
quê?
Parece ser possível estabelecer uma relação inversa entre am bos
os elem entos: a incisão econôm ica é inversam ente proporcional ao
enquistam ento cultural. Como verem os abaixo, é tanto mais constatável
este enquistam ento, quanto mais elitizado fo r o grupo. Form ulando
program aticam ente, podem os repetir o dito de H. Dohms ao definir o
ideal de germ anism o: “ Tanto mais brasileiro em assuntos políticos
quanto mais étnico em assuntos alem ães” . Se não fosse assim, com o
interp re tar o aband ono evidente dos elem entos culturais por parte dos
teuto-brasileiros m arginalizados? Com o in te rp re ta r o desaparecim ento
da língua m aterna ou a sua com pleta transm utação pela assim ilação do
léxico português na estrutura gram atical alemã, por parte dos grupos
m arginalizados em c o n fro n to com a zeloza preservação nos meios
elitizados? Tanto no Brasil (sociedade 25 de Julho) quanto no Chile (Liga
Chileno-Alem ana), as sociedades alemãs catalizaram as elites em torno
de uma m anutenção de elem entos é tnico-culturais. Por exem plo, nos
teuto-brasileiros de Bela Hu ou da C hácara da Prefeitura não se
constata a mesma tendência. Assim, com o antes perguntam os de que
m odo se com p orta a igreja fre n te às dem andas de classe, cabe aqui
perguntar: com o se porta ela fren te ao com ponen te étnico-cultu ral que
apresentam os acima?
Em Esperanza, na A rgentina, form ou-se uma com unidade de
im igrantes (1856). O seu desenvolvim ento é tn ico-cultu ral seguiu com o
em quase tod o o protestantism o de transplante. Os pastores vieram em
um segundo m om ento e a grande m otivação de sua vinda foi a
educação. E scola e Igreja se confund iram . As condiçõe s para a vinda de

84
um desses pastores foi clara: tinh a que estar em fu n çã o dos habitantes
do lugar; c o n s tru ir uma escola de língua alem ã onde deveria lecionar
duas horas por dia; e aprender o castelhano, “ caso fizesse fa lta .”
Bündig, no seu estudo, resum e a fu n çã o da igreja com o de preservação
da etnia de m anutenção de um bojo cultural unido pela língua, trazendo
na fé uma ideologia. E se quiserm os saber que ideologia, deixem os que
um m em bro representa tivo dessa com unida de se m anifeste: “ A função
da igreja é m anter a ordem ; quand o as crianças vão para a igreja
obedecem m ais.” (10)
No Brasil não fo i m uito diferente, q u and o a tradição e a língua
quase se tornaram "n o ta e e c cle sia ” (11) “ K irche und D eutschtum in der
E ntw icklung der E vangelischen K irche Lutherisch en Bekenhtnisses in
B ra silien .” N ovam ente a escola veio ju n to com a im igração e só sobre o
patam ar da educaçã o na cu ltu ra de origem é que se m ontaram as
estruturas eclesiásticas, já com as funções estabelecidas pelos seus
alicerces. A educação chegou a ter um ím peto de desenvolvim ento que
faria inveja ao lerdo ou nulo cre scim en to da igreja. Só no RS, na década
de 20, as escolas alemãs sofreram um increm ento de 75%, enquanto
que as outras 20%. Os prim eiros ensaios no sentido de uma form ação
eclesiástica no RS nem se preocuparam em escam otear a sua função
é tnico-cultu ral. E nquanto a igreja ca tó lica tornava-se no “ coveiro do
germ anism o no B rasil” (12), a co nte cia o o p o sto com o luteranism o de
transplante. E m bora as bases confession ais só fossem definidas lá por
1922, já meio século antes havia definições é tn ico-cultu rais para o
fu tu ro Sínodo Riograndense, tais com o: “ Igreja e germ anism o estão
vinculados um com o o u tro pela vida e pela m o rte ” . A form ação do
Sínodo, num a o utra opinião, respondia à necessidade de “ fortalecim en
to dos elem entos germ ânicos referentes ao costum e e à lín g u a ". A
prim eira tentativa m alograda de missão entre os não-alemães, o que
data do início deste século (1901), causou uma briga trem enda (13).
Aliás, isto se to rn aria bem com preensível a pa rtir de uma d e finiçã o de
missão que veio depois: "A missão da igreja volta-se para a alma do
povo (povo germ ânico, bem e n te n d id o ).” E a tarefa da igreja é “ a luta
pela m anutenção do germ anism o e sua e ssência.” Exagero ou não, o
fato é que esses elem entos foram co nstitu tivo s na form ação dos sínodos
que resultaram na IECLB. Na realidade, esse pensam ento não é tão

10)

A. Bündig, op. ci t., pág. 142.

11)

Cf. Martin Dreher, K irche und D eutschtum in der Entw icklung der Evangelischen Kirche
Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien (1975, pág. 4.

el2 ) E. Willems, op. cit., pág. 243.
13)

M. Dreher, op. cit., pág. 106.
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estranho mesmo aos nossos dias, em bora passada a II G uerra com suas
inegáveis conseqüências. Numa pesquisa de 1966, realizada nas com u
nidades de Porto Alegre, Vera Cruz e Blum enau, dos 210 mem bros
inquirid os se pertenciam a uma igreja brasileira ou a uma alemã, 86
optaram pela prim eira hipótese, mas 81, quase igual núm ero, afirmavam
ser m em bros de uma igreja alemã. Falar em "ig re ja c o n su la r", portanto,
não é chavão. O mesmo pesquisador ficou surpreend ido que os m otivos
apontados de afastam ento da igreja foram os dogm as em prim eiro e o
c u lto em segundo lugar, ao c o n trá rio de sua expectativa já que esperava
ouvir que era a tra dição (14).
Se a instituição eclesiástica foi criada em função do germ anism o,
cabe pergunta r ju n to com R. Alves pela fu n çã o de perpetuação da
instituição. E a resposta só pode ser: tentar m anter o germ anism o. E
aqui cabe ainda o u tra questão. O que m arcou todas as igrejas de
transplan te foi o indepe ndentism o das com unidades. A instituição veio
em um segundo m om ento. No início, os pastores não passavam de
funcion á rio s em busca de seu pão(15), sendo que nem participavam das
reuniões das diretorias das com unidades. Será que a criação da “ igreja
dos pastores” não serviu com o um aparato revitalizador do germ anism o
nos altos estratos da cultura, para o que se assessorou de funcioná rios
eclesiásticos "in ic ia d o s ” no reativar o germ anism o? Aqui entra em
questão também a Faculdade de Teologia. Neste aspecto, pode-se falar,
certam ente, em uma “ igreja de pastores” . Mas, isso fica com o pergunta.
Estam os cog ita nd o que a instituição eclesiástica tornou-se a
catalizadora da cultura, à m edida em que esta era vulnerada pela incisão
político-e con ôm ica dos te uto-latin o-am ericanos na sociedade envolven
te. Assim, vale dizer, a igreja auferiu-se a fu n çã o de enquistam ento. Há
um exem plo interessante que gostaríam os de apresentar. É sabido que a
língua se co nstitu iu num dos liames fundam entais da cultura. No Brasil,
E. Fausel(16) fez um inventário de 3.000 vo cábulo s portugueses assim i
lados pelos teuto-brasileiros na estru tura gram atical alemã. Supom os
ser possível averiguar o grau de assim ilação do elem ento brasileiro nas
várias dim ensões da vida dos gru p os teuto-brasileiros, a partir da
quantid ade de palavras assim iladas nessas dim ensões. Num levanta
m ento que fizem os destas 3.000 palavras, encontram os os seguintes
dados aproxim ativos: 43% desse léxico referem -se aos assuntos da
colônia; 25% correspondem às exclam ações e expressões de sociabili
dade; 15% referem -se ao urbanism o, tra nsportes e com ércio; 10% à
burocracia e política e 7% ao m ilitarism o e tecnologia. Isto é o que mais
14)

Cf. O. Líltzow, W as denken Sie Uber die Kirche?, em: Estudos Teológicos, ano 7 (1967), caderno 2,
pág. 74 ss.

15)

M. Dreher, op. cit., pág. 52.

16)

Erich Fausel, Die deutschbrasilianische Sprachmischung, 1959.
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aparece. O surpreendente é que a prop o rção de palavras referentes à
religião nãò excede a 0,6%, ou seja, 18 palavras, todas designativas e
não de relação. E o que ainda é mais significativo: não encontram os
nenhum a do âm bito protestante. Nove delas referem -se ao espiritism o e
as outras nove ao catolicism o. Usadas com freqüência, segundo Fausel,
são tão som ente 4: "m a d re ” , “ missa ca m p al” , “ cu ra n d e iro ” e “ m acum 
ba” . A única co n clu sã o possível é que a igreja (“ lu te ra n a ” ) apresentouse com o últim o redu to da cultura. C ultura já não é mais o term o, pois
cu ltu ra supõe um processo dinâm ico de intersecção dos indivíduos
entre si, com suas crenças e valores sobre uma realidade material
concreta. A m anutenção dessa c u ltu ra -fo lclo re alemã, aos m oldes
europeus, é, uma vez, in co g ru e n te com a cu ltu ra brasileira e, por outra,
cum p re uma fu n çã o de ju s tific a ç ã o id eoló gica de uma classe social que
ela cob re com o invólucro.
O caso do Chile é mais drástico. Tanto lá com o aqui a escola
m otivou a igreja e exigiu a presença do prim eiro pastor, "p a ra que as
crianças recebam ensino cristã o e não cresçam com o os pagãos”
(Philippi). E assim se fu n d o u a prim eira com unidade em O sorno (1863),
sob os auspícios da sociedade alemã, que a precedera. Com o m ostram
os fatos, não foi exagerada a form ulação de Frenz de que os teutochileno s “ eram luteranos, p rim eiro porque eram alemães, segundo
porqu e desejavam c o n tin u a r send o alemães e, terceiro porque precisa
vam m anter o seu Deutschtum” . No início, a igreja não foi necessária
senão com o m antenedora de escolas. Valparaíso teve uma com unidade
evangélica já em 1857, com o colégio m arcando o início de sua
existência, mas apesar disso o prim eiro culto só foi celebrado em 1866,
uma década após. A com unidade de C oncepció n foi mais feliz. Fundada
em 1867, contou, além da escola, com serviços pastorais desde o início,
porém esses foram suspensos de 1879 a 1889, sendo que a escola
perm aneceu com fu ncio n a m e n to inalterado por todo este tem po. A
prim eira co rp o ra çã o eclesiástica, reunind o com unidades, foi criada em
1888, com os seguintes p ro p ósito s expressos: apoio para a form ação de
congregações no Chile; cham am ento de pastores e professores da
Alem anha; assistência social para órfãos de teuto-chile nos; divulgação
da Bíblia alemã, livros de câ n tico s e de devoções.
Só em 1968, passado mais de um século, foi aceita a prim eira
com unida de de fala castelhana na IELCH, com o fru to de uma preocupa
ção m issionária e diaconal increm entad a a partir de 1965. Q uando
o co rre u o golpe e o início da crise na IELCH já havia três com unidades
de fala castelhana, q u e ju n to com os pastores, passaram a canalizar o
ódio dos te uto-chile nos, acum ulad o nos anos de Allende. Uma averigua
ção mais a curada m ostrará no caso chileno, com o a luta de raças
tornou -se paralela e inteligível a p a rtir da luta de classes, em bora nem de
longe essas com unidades pudessem ser consideradas redutos m arxis
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tas. Mas elas representavam um canal de sangria perm anentem ente
aberto para o seio dos teuto-chilenos, visto que eram com unidades
pobres e não tinham m otivo algum para co n co rd a r necessariam ente
com os interesses da burguesia. Para resumir, basta dizer o seguinte:
em meados de 1974 o jornal te u to-ch ile no El C ondor veiculou uma
convocaçã o para leigos (leia-se burguesia) da IELCH, feita pela Liga
Chileno-Alem ana (!), para d is c u tir o papel dos pastores e também para
d e cid ir as condiçõe s para receber com unidades luteranas de “ outros
idiom as” (a nota saiu em alem ão!) e a avaliar a necessidade de
reestabelecer na igreja o caráter de co rporação teuto-chilena. De fato,
com a dissidência desligaram -se todas as com unidades de língua alemã,
com exceção de uma que, além de ser a antiga com unidade de Frenz, o
pivô da crise, tinha um trabalho ecum ênico e o u tro de diaconia,
relativam ente desenvolvidos e onde já estavam sendo paulatinam ente
introduzidos os serviços em castelhano.
O aspecto é tnico-cultu ral define o caráter germ ânico, que atribui
status aos que já têm classe! Portanto, a tendência das igrejas de
transplan te com o últim o reduto cultural é de enquistam ento, e à m edida
em que este tende a ser rom pido, exigindo dela uma posição de
solidariedade às classes subalternas, a contece a cisão, a depuração.
Isso explica a fru straçã o inevitável de toda tentativa de mudança da
Igreja a partir de seus sím bolos galvanizadores da cultura-folclo re
(liturgias, hinos, cultos novos, talares etc.). Com isso desfaz-se também
por com pleto o velho sonho das igrejas de transplante, expressam ente
m anifesto no IV C ongresso Luterano Latino-am ericano em Lima (1965).
Este sonho, sem pre de novo reanim ado, é o de oferecer com o
con trib uiçã o à Am érica Latina sua rica teologia, sua herança litúrgica e
a sua posição h istó rica com o fa cilitad o ra do ecum enism o. Na verdade,
isto está longe dos fatos que m ostram que esses elem entos, sobretudo a
liturgia, não estão em fu nçã o da abertura, mas, justam ente ao contrário,
em fun ção do enquistam ento. A co ntribu içã o será tanto m enor quanto
mais forem aclarados os interesses de classe no seu seio. Hoeferkam p(17) cham ou a atenção para a p rofu nda alienação teológica das
igrejas luteranas, cuja herança perdeu-se totalm ente numa roupagem
européia e não pôde ser refletida por estar acom panhada de uma
pedagogia bancária que é sem pre intrínseca a esse sentim ento de
superioridade teológica.
Portanto, a dim ensão é tnico-cultu ral é com plem entária à divisão
de classes. Os aspectos po lítico-e con ôm icos e étnico-cultu rais consti
tuem os m oirões dessa m angueira em que se encontram as igrejas de
transplante.
17)

Em palestra proferida na Faculdade de Teologia, em janeiro de 1977, por ocasião de Consulta
Regional da Federação Luterana Mundial.
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II - A IGREJA COMO CRIATURA DA PALAVRA DE DEUS
1 - Reavaliação da Doutrina dos Dois Reinos
Até agora vim os com o as igrejas de transplan te reproduzem em si as
dem andas sociais, co n stituin do -se de fato em criaturas da sociedade.
Com o entender isso fren te a nossa própria tradição que define a igreja
com o criatu ra da palavra de Deus? Interessa voltar ao autor dessa
form ulação, que não é ninguém m enos do que um m onge que,
com preendendo a igreja de seu tem po com o contraditó ria à mesma
definição, to rn o u -se o expoente porta-voz de um dos mais violentos
cism as eclesiásticos: Lutero. Não lhe moviam purism o, já que reconhe
cia que sem pre haveria duas igrejas dentro da necessária catolicidade,
uma de Deus e o u tra do Diabo, e que só C risto as distinguia(18). No
entanto, não exim ia o cristão de p ro cu ra r d isce rn ir exatam ente o que
‘‘leva a C risto ” , d efinin d o o lugar da Igreja. Para que esse discernim ento
possa ser feito e para to rn a r mais operacionável o próprio co n ce ito de
Igreja, há que se p ro cu ra r situá-lo em meio ao sistema dos dois
regim entos de Lutero. A partir disso, torna-se bastante com preensível a
clareza de suas posições eclesiológicas. Isto deve também lançar um
filete de luz para a situação que tratam os. Vamos tentar apresentar uma
reavaliação luterana do s dois regim entos, no que im porta para d e fin ir a
Igreja.
A realidade apresenta duas dim ensões ou com petências. Uma
terrena que a barca a razão, a justiça, a eqüidade, a espada, a
institucionalidade, as leis, a ordem , etc. A o utra dim ensão resum e a
revelação, a justificação , a Palavra, a fé, a irrupção, a graça, etc. Essas
duas com petências, denom inadas de regim entos, com põem a ordem
teoló g ica da realidade e da história. E nquanto a prim eira dim ensão
descreve o aspecto material, massivo (S egundo), social e em pírico
(Tillich), a segunda impõe o aspecto essencial (Tillich), m inoritário
(S egundo) e espiritual (Lutero). Deus é S enhor de ambos os regim entos,
m ediante Cristo, em bora seja, no espiritual, segundo Lutero, que Cristo
é ‘‘expressam ente c o n h e c id o ” . À prim eira dim ensão cabe o atributo
sócio -ló g ico e à segunda o “ p s ic o -ló g ic o ” , se tom arm os o term o no seu
sentido etim o lóg ico e co n trad itó rio, em bora possam os também falar em
teo-lógico, num sentido mais restrito. Lutero considerava decisiva a
clara distinção desses regim entos, ressaltando, entretanto, a sua inter
dependência, quand o escreveu em 1523: “ Por isso precisam os separar
com cuidado esses dois regim entos e m anter am bos ... Neste m undo um
não subsiste sem o o u tro .” O regim ento espiritual é o dom ínio

18)

Cf. WA 38,545.
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pneum ático -a ntro p ológ ico e essencial, onde possui o ato regente do
E spírito (e o espírito), enquanto o regim ento terreno trata das coisas
referentes à segunda tábua da lei: organização e m anutenção da vida
social, política e econôm ica (o nível em pírico). Porém, tratando-se de um
dualism o m etodológico, não adm ite antagonização moral, pois na
perspectiva do Reino de Deus ambas as dim ensões estão incluídas.
Ora, a Igreja com preendendo-se bem, não se identifica com o
regim ento espiritual, mas ocup a um lugar de interm ediação: acho que a
igreja foi bem definida por T illich com o "a form a da g ra ç a ” , que
com po rta dois aspectos: o s o cio ló g ico e o te o ló g ico (19). Como “ form a
da g ra ç a ” não cabe à igreja assum ir funções do estado, como
aconteceu na era constantiniana. Essa confusão de regim entos foi o
erro capital que Lutero apontou na Roma papal, com o também encon
trou o mesmo germ e de confusão nos entusiastas(20).
A m anutenção da distinção m etodológica de com petências, para
Lutero, foi tão im portante com o a situação criativa de e n co n tro de
ambas as dim ensões. Nesse contexto, a igreja define a sua função
m ediadora com especificidade, em bora não fosse a única instância
m ediadora (há ainda o indivídu o e a escatologia). Não sendo idêntica ao
regim ento espiritual, a igreja é a representação ou a dim ensão de
serviço desse regim ento. Por isso, ela não constitui poder ou autorida
de, segundo Lutero. O serviço no m undo também é um serviço a Deus
(Gottesdienst), e o cristão não deve, de form a alguma, deixar de
particip ar de q ua lqu e r c u lto /s e rv iç o a Deus, pois “ tu d o deve estar a
serviço; onde não está a serviço está para o ro u b o ” (21). Nessa sua
conform ação no m undo a societas ecclesia se insere no regim ento
terren o (junto com as instituições políticas e econôm icas - família), na
ordem material e sociológ ica. Essa encarnação, ou seja a ligação de
regim entos, só existe em função da própria separação de com petências.
Isso se dá sob ameaça de que uma espiritualidade deturpada queira pôr
o m undo para dentro de uma capela (entusiastas) e tam bém sob o
perigo de que o regim ento m aterial se o u to rg u e a si próprio um poder
sobrenatural, im pedindo, pela tirania, que o povo faça a sua história.
Aliás, é o próprio Lutero quem diz: “ Toda tirania na terra é sem pre uma
realidade tra n sce n d e n te ” (22). Disso resulta uma tarefa para a Igreja.
Citam os Lutero: “ São pregadores c orru pto s e inúteis os que não dizem
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Pau] Tillich, Für und wider den Sozialismus, pág. 57, e System atic Theology, III, (1963), pág. 165.
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Aqui seria necessário abordar uma outra discussão. Parece-nos que Lutero interpretou corretam en
te, sob o ponto de vista teológico, a confusão de regim entos, mas considerou somente os seus efeitos
sociais e não a identificou já nas origens.
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aos príncipes e senhores os seus erros. Esses não estão com C risto nem
lhe são fié is ” . E também acrescenta em função de quem deve ser feita
esta denúncia, esclarecendo que não se trata de subversão, ao
contrá rio, “ é m uito mais subversivo quand o um pregado r não denuncia
os erros das autoridades. Com isso faz com que o povo se zangue e se
indigne, e tam bém fortalece a m aldade dos tiranos, tornando -se ele
p ró p rio participan te da cu lp a .” (23)
A Igreja co n stitui-se sem pre de novo no m om ento criativo da
“ co p u la ç ã o " de regim entos. Este m om ento irrom pe com o um kairós,
qualifica ndo o desenvo lvim ento sociológico, evolutivo e massivo. Aí
tam bém está a d e fin içã o da co ntinu ida de da Igreja. A í está a sua
sacram entalidade. P or isso tam bém a CA VII pode d e fin ir a igreja com o
perpétua na c o n tin u id a d e de sua sacram entalidade, entendido por
sacram entalidade a presença dos sacram entos e a Palavra. A Igreja
assim é um meio de presença espiritual na realidade material.
A herança de nossa teologia nos exige um respeito socio ló g ico
profundo, uma considera ção da m atéria em sua relativa autonom ia no
desdobram ento histórico e das leis que a movem. É preciso levar em
co n ta que “ tud o acon tece necessariam ente” , com o form ula o a u to r do
“ Servo A rb ítrio ” . A história da salvação aco ntece p o r absoluta necessi
dade interna, mas não p or c oe rção ou obrigaçã o externa. Isto traz uma
série de conseqüências para a Igreja. A prim eira delas, e a mais geral, é
a que T illich aponta, de que nenhum a análise eclesiológica pode ser
auto-suficiente, desprezando o aspecto social, enquanto que uma
análise social não pode reduzir-se a si própria, negando a dim ensão
sacram ental da Igreja, sociolog ica m e nte im possível de tabular. Esta é a
qualidade que o regim ento espiritual atribui à Igreja e a define de fato
com o C riatura da palavra de Deus(24), ou seja, do lógos encarnado.

2 — As Confusões de Regimentos.
A igreja é o meio dinâm ico por on d e flui a essência espiritual criativa e
m inoritária, q u alifica nd o o m undo na form a de uma Palavra de anúncio e
denún cia (P. Freire), an te cipa n do o Reino. Com o conseqüência disso,
ela m aterializa-se num a form a institucional. A partir deste co n ce ito
podem os co m preender o papel da Igreja deturpada, na confusão dos
regim entos. Se ela pode ser o m om ento co p u la tivo da concepção, pode
prestar-se igualm ente ao oposto, p ro stituind o-se e aviltando-se. No
prim eiro caso, em ana dela amor; no segundo, o egoísm o e a tirania. A
form a de ambas perm anece sim ilar, e n q ua nto a essência é oposta.
D entro da in terpretaçã o que adotam os, a igreja é causadora da
confusão, q uand o adm ite que a form a passe a lhe ideologizar a
23)
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substância, ao co n trá rio do que o co rre com a Igreja de Cristo, quando a
sua essência exige uma form a.
Foi essa confusão que Lutero identificou em Roma. Esta precisa
va preocupar-se mais com a coerção e com a adm inistração, do que
com o abrir-se para esse c o n ta c to criativo e essencialm ente eclesial
e ntre Povo de Deus e Palavra. É o p róprio teó lo g o que levou a Bíblia ao
povo, que estabeleceu com o sendo esse o lugar da Igreja, a C riatura da
Palavra: "P o is a Palavra não pode existir sem o povo de Deus, nem o
Povo de Deus pode existir sem a Palavra de D eus” (25). A í se form a
igreja e aí surge a necessidade da instituição. Esta, porém, nem sem pre
perm anece fiel à sua config ura ção original, assum indo uma form ação
autônom a ou, às vezes, desde o início ela se esboça por m otivos
alheios. São clássicas três espécies de interpretações eclesiásticas na
história do protestantism o. Uma é o liberalism o, com a sustentação das
duas morais, uma p olítica e o u tra religiosa, o que não passa de um
deslocam ento da Igreja de sua posição de m ediação para uma de sepa
ração. O utra é o pietism o que, em bora estabelecendo os con ta to s e as
responsabilidades dos regim entos, não levou em devida consideração
as im plicações do regim ento te rre n o e sua contin u id a d e social, recaindo
num privatism o da relação D e u s/in d ivíd u o . Uma terceira tendência é a
te o c rá tic a que defende a prevalência da Igreja sobre o Estado,
torn an do -a num a consciên cia do Estado, o q ue leva a uma precipitação
escatológica.
Essas posições repetem -se, de certa form a, no etno-luteranism o
latino-am ericano, em bora, com certas distorções. Uma destas é prove
niente da relação p a sto re s/le ig o s. A té agora só fizem os referência a ela
no caso chileno, num m om ento h istórico específico. Ela só pode
apresentar-se com o fissura em situações m uito particulares, pois quem
mantém a igreja dos pastores ideológica, adm inistrativa e financeira
m ente não são eles. Por um lado, são m antidos pelos m em bros
fech ad o s em uma ideologia, por o u tro pelas igrejas do prim eiro mundo.
No estreito espaço desses dois interesses, movem -se os pastores.
Interesses, aliás, não m uito conflitivos. Mas este caráter de dependência
bilateral tam bém é responsável pela ruptura, às vezes brutal, entre
m em bros e fu ncion a lism o eclesiástico. Isso já tem sua origem na
form ação da institu ição eclesiástica, que veio bem depois das com uni
dades (m uitas vezes sem pastores) e até hoje não conseguiu im por um
caráter de catolicidade, mas perm anece com o um arquipélago de ilhas
isoladas: as com unidades.
A té agora observam os com o os teuto-latin o-am ericanos das
igrejas de tran spla n te fizeram representar seus interesses na estrutura
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eclesiástica. A prim eira parte deste trabalho p ro cu ro u m ostrar com o o
luteranism o co nse gu iu um transplan te com fortes sintom as de rejeição e
evitou a encarnação, resultando num a confusão de regim entos. A igreja
confo rm o u -se a partir de sua form a social, a saber, pelos fatores
p o lítico -e co nô m icos e é tnico-culturais. A sua form a, enquanto obede
ceu a esses fatores, não resultou de sua natureza. Isso significa que foi
o b stru íd o o en co n tro palavra-povo, servindo então a estrutura eclesiás
tica, desde as com unidades, para a escalada de uma ideologia de classe
e raça. Pois disso não escapam os nós, os servidores eclesiásticos. De
certa form a, conseguim os com o uma “ elite a serviço ’’, aprim orar o
enquistam ento e tn ico -cu ltu ral e, quem sabe, ju stifica r, até com raivozas
críticas, uma classe social privilegiada e bem representada na IECLB.
P arece que e xata m e n te esta a nálise das determ inantes políticoeconôm ica e étn ico -cu ltu ral carece ser considerada pelos grupos de
leigos e pastores que não tem levado isto em consideração.
Há uma o utra posição, esta quase que só representada por
funcio ná rio s eclesiásticos, sem respaldo dos leigos. Aí, é verdade, existe
com preensão do problem a exposto e sustenta-se uma teologia de
encarnação (ou reencarnação). Esta posição é sem elhante a que foi
assum ida por quase to d o s os pastores do Chile. Ela se to rn a possível
justam ente por essá fissura existente entre os quadros eclesiásticos e as
com unidades (m em bros) teuto-latino-am ericanas. Trata-se de um sinto
ma cism ático. Mas cism a ainda não significa que existe uma alternativa
eclesial. Se é verdade que este cism a causou a ruptura da IECCH, é
ainda mais verdade que esta não se con stituiu num simples expurgo de
pastores, porqu e há alguns anos algum as com unidades assumiram uma
pastoral popular. Este foi o su stentácu lo para a co ntinuidade da igreja. E
se é verdade que a igreja com o instituição eclesiástica incentivou esta
pastoral, é tam bém verdade que ela só pôde fazer isso dentro de um
quadro po lítico propício, que restringiu o poder da burguesia. Caiu o
governo, foi-se tam bém aquela igreja. Mas, a pastoral popular antece
deu a tu d o isso e não caiu com o golpe. Com isso não estamos
querend o salientar o utra coisa senão o fato de que a igreja, enquanto

instituição, desdobra a relação de dominação da sociedade, dentro dos seus
próprios muros. A tendência dos interesses que nela se fazem valer já
foram d escritos acima. Disto resulta inó cua qualquer tentativa de
tra n s fo rm a r a e strutura eclesiástica, à revelia da ordem políticoeconôm ica vigente; com o resulta igualm ente inócua qualqu er tentativa
de fazer uma revolução cu ltu ra l na igreja com a perspectiva de
transform á-la através dos sím bolos galvanizados de elem entos culturais
com o liturgia, talar, cantos, etc., pois, sendo o últim o reduto da
cultu ra -fo lclo re , estes passam a ser um efeito e não causa. A crítica a
esta posição (tratada neste parágrafo) pode tam bém ser cotejada com o
sistem a dos dois regim entos.
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A encarnação da Palavra no povo define a configura ção da igreja
institucional. Isto é o que cham am os pastoral popular. Q ualquer política
eclesiástica que se sobreponha à pastoral e não lhe seja conseqüência
é desvirtuam ento de com petências, mesmo que seja m ovida pelos mais
puros m otivos e pelas mais esclarecedoras análises. Uma política
eclesiástica com o ação principal é uma confusão, pois não considera
que a instituição na qual se faz política é um m ero detalhe do sistema
político e econôm ico. Portanto, tod a m ilitância política deve estar
voltada para o ce n tro do sistem a e isto se torna tarefa de uma igreja
sustentada por uma pastoral. Assim, pastoral e política têm lugares
diferentes e não podem ser confund idos, a não ser que se acredite que
o rabo sacode o cachorro. A institu içã o igreja perm anecerá determ inada
por razões concretas e m udará com o reflexo do andar do povo de Deus
na Terra. Não é com o instituição que ela antecipa o Reino de Deus, e
nem mesmo um Estado de Direito. Fica a pergunta form ulada pelo bispo
luterano negro de Soweto, M. Buthelezi: Como pode a Igreja ser livre se
o povo é escravo? P olítica eclesiástica é um co n ce ito que precisa ser
reduzido, mesmo neste ano eleitoral, a uma im portância absolutam ente
secundária. A pastoral precisa ser retom ada na igreja com o a dim ensão
de se rviço-culto do regim ento espiritual.
Não gostaríam os de e n cerrar com esta avaliação depreciativa,
mesmo porque dela surge uma nova perspectiva. Não se tra ta de uma
teologia orientadora, mas ao contrário, orientad a pelos sinais da Igreja
que surge à nossa margem e até do lado de cá dos rígidos limites. O
decisivo realm ente é que esta Igreja que nasce, não está preocupada em
respeitar estes limites, ao contrário, estabelece outros. Aqui cabe mais
uma referência àquelas com unidades da IELCH que garantiram a sua
continu id ad e e foram fru to de uma pastoral popular. Mas também cabe
lem brar exem plos no âm bito da IECLB, alguns já m encionados aqui
noutras oportunidades. E, por fim , lem bram os aqueles sinais que não
cabem nos lim ites da IECLB. São, enfim, os lugares onde a Palavra
encarna o Povo e o sacram ento acontece. Lá onde os que fazem uso
público da palavra, com o representantes do Povo de Deus, não podem
calar ante a tirania transcende ntal dos príncipes e senhores que
subvertem o povo e lhe provocam a ira.
Não estam os falando em politização da Igreja, nem pretendem os
que ela tome um partido político. Ao contrário, estão sendo indicados os
sinais da igreja existente lá onde ela vinga superar os limites de classe e
etnia, recusando-se a servir aos interesses racistas e burgueses. Por
isso, estas duas aberturas concomitantes (raça e classe) são a condição
indispensável para que as igrejas de tra nsplan te sejam Igreja (pelo
menos isso vale para os locais onde os teuto-brasileiros não são
absoluta m aioria, com o em alguns lugares do Espírito Santo e de Santa
Catarina. Trata-se de uma ab ertura e não de um fecham ento com o tem
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sido suposto. Uma abertura para o Povo de Deus, sendo que parece
inevitável que excluir-se-ão os que pretendem ser m ais-povo. Só para
exem plificar: em nenhum m om ento a cisão da igreja no Chile foi
proposta pelas com unida des chilenas ou pelos pastores engajados com
os refugiados, desem pregados, presos, etc. Estes sem pre procuraram
evitá-la. Depois da cisão perguntaram a Frenz se havia perspectivas de
reunificação. Ele, já expulso do Chile, respondeu que a pergunta era se
a u n ifica çã o co rria às expensas do evangelho. É neste espírito que
entendem os a pro po sta de M. Buthelezi por novas barreiras confessio
nais, por uma confissão que desm ascare a pseudo-unidade da igreja e a
jo g u e no seu tem po com as questões que ela suscita. Esta confissão
está surgindo. E ao nosso ver im plica, no caso da etno-luteranism o
latino-am ericano, o rom pim ento das duas barreiras fundam entais que
apresentam os. No caso da IECLB isto está se dando também em
c on trad içã o com uma c o n fig u ra çã o eclesiástica, p o r vários fatores. Três
me parecem im portantes, pois dissim uladam ente representam aquelas
barreiras que m encionam os: 1) a uniform idade m inisterial (por extensão,
o estágio que se ajusta a esta conform idad e); 2) e strutura paroquial e
com unitária (local da igreja, fich ário , m ensalidade, etc,); 3) a form ação,
enqua n to está em fu n çã o da uniform ida de m inisterial.
Q ualquer coisa que surge, surge à margem com o um elem ento
estranho d e ntro desse conjunto . Mas surge... com o uma flo r relutante
ao bom trato, vulnerável às estufas e incontrolá vel na sua germ inação.

