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SINOPSE
O assunto da tese é a unidade de diaconia e culto cristão e suas conseqüências para a vida das comunidades cristãs. A tese está dividida em duas partes, sendo
a primeira bibliográfica e a segunda, o relato e a interpretação de uma pesquisa social. O primeiro capítulo informa sobre a prática diaconal das comunidade cristãs nos
primeiros séculos. Examina o conceito diaconia e a história do diaconato feminino e
masculino. O segundo capítulo versa sobre culto cristão nas origens, apresentando
as diferentes formas de culto (eucarístico, batismal, das orações públicas diárias, a
eucaristia aos ausentes, o viático, a unção aos enfermos e os sepultamentos). O terceiro capítulo é destinado ao estudo da unidade de culto e diaconia e à demonstração dessa unidade nas diferentes formas de culto das comunidades dos primeiros
séculos. O quarto capítulo apresenta princípios, resultantes do estudo precedente,
para a ação diaconal das comunidades cristãs da atualidade. O quinto capítulo dá
início à segunda parte da tese. Ele descreve o método utilizado na pesquisa social e
a forma em que se deu a inserção da autora. Apresenta o histórico da comunidade
em que foi realizada a pesquisa social qualitativa. A questão central perseguida pela
pesquisa social é: uma comunidade cristã, lembrada regularmente de sua responsabilidade diaconal a partir do culto, vivencia um processo de maior intensificação de
ações solidárias? O sexto capítulo traz os dados levantados na pesquisa social. O sétimo, desenvolve a interpretação dos dados na ótica da diaconia. Na conclusão geral,
são apresentadas uma avaliação de toda a caminhada percorrida e enunciadas conseqüências para a vida comunitária, para a igreja e para a formação de obreiros e de
lideranças comunitárias, na atualidade.

RIEFF, Sissi Georg. Diaconia and Christian Worship: the recovery of a unity and its
consequences for the life of Christian communities. São Leopoldo : Escola Superior
de Teologia, 2003.

ABSTRACT
The subject of this dissertation is the unity of diaconia and Christian worship
and its consequences for the life of Christian communities. The dissertation is divided
into two parts, the first one is bibliographical and the second one is the report and
the interpretation of a social survey. The first chapter tells about the practice of diaconia in Christian congregations in the first centuries. It presents the concept of
diaconia and the history of the female and male diaconates. The second chapter
deals with Christian worship in its origins, presenting the different kinds of worship
(Eucharistic, baptismal, daily public prayers, the Eucharist for those who are absent,
the viaticum, the anointing of the sick and the funerals). The third chapter is dedicated to the study of the unity of worship and diaconia and the demonstration of this
unity in the different kinds of worship in the congregations of the first centuries. The
fourth chapter presents principles, which are consequences of the preceding studies
for the diaconal action of the Christian congregations of the present time. The fifth
chapter is the beginning of the second part of the dissertation. It describes the method which was used in the social survey and the way in which the author was inserted. It presents the history of the congregation where the qualitative social survey
was done. The principal question of this social survey is: does a Christian congregation, when regularly reminded of its diaconal commitment in the worship, present a
more intensive process of solidary actions? The sixth chapter presents the data brought out in the social survey. The seventh chapter develops the interpretation of the
data under a diaconal perspective. The general conclusion presents an evaluation of
the whole process and points out the consequences for congregational life, for the
church and for the training of female and male workers and community leadership in
the present time.
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INTRODUÇÃO

O objeto da presente pesquisa é a unidade entre diaconia e culto cristão e suas conseqüências para a vida das comunidades cristãs. O objetivo é contribuir à reflexão acerca da prática diaconal das comunidades cristãs e oferecer subsídios para a
ação diaconal comunitária. Pretende-se atingir esse objetivo geral através dos seguintes objetivos específicos: a) examinar, a partir da realidade das comunidades
cristãs dos primeiros séculos, se e como a unidade entre diaconia e culto cristão se
manifestava na vida comunitária; b) com base nos resultados obtidos, elaborar princípios para a ação comunitária diaconal; c) através de uma pesquisa social qualitativa, aplicar tais princípios ao culto de uma comunidade da IECLB e observar o processo que se desencadeará na mesma; d) ao final, a partir das principais conclusões
emanadas das pesquisas bibliográfica e social, extrair conseqüências tanto para a
vida das comunidades e da igreja cristã, quanto para a formação de obreiros e de
lideranças comunitárias.
A pesquisa originou-se dos questionamentos frente à compreensão corrente a
respeito de diaconia e culto cristão1. O culto tem sido visto, muitas vezes, como um
espaço onde os cristãos se recolhem, isolando-se do mundo e das preocupações que
nele há, com o fim de receber forças para sua vida peregrina e passageira na terra.
Assim, ouve-se dizer que no culto, de preferência, o clérigo deve evitar fazer referências ao contexto profano e não apresentar as chamadas “prédicas políticas”2. Essas não são bem-vindas, pois perturbam ainda mais a vida dos cristãos, que já se
sentem sobrecarregados com suas lutas particulares. As pessoas vão ao culto para
receber consolo, paz de espírito e perdão de seus pecados. Os cultos, muitas vezes,
1

O que segue são observações da autora, e referem-se a compreensões encontradas especialmente
entre pessoas que participam da vida eclesial.
2
São consideradas prédicas políticas aquelas que assinalam situações reais, apresentando problemas
sociais da atualidade, como invasões de sem-terra ou de sem-teto, ou aquelas que denunciam a má
distribuição de renda como causa da miséria, o desamparo a que está submetido o povo no que se
refere à política de saúde, entre outras. Muitas vezes, os membros das igrejas queixam-se que, se
quisessem ouvir sobre essas situações, não viriam aos cultos, mas assistiriam noticiários.
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favorecem uma fé individual, descomprometida com o próximo e não motivam para
uma postura diaconal.
A diaconia, por sua vez, é compreendida pelos membros das comunidades
cristãs como um esforço elogiável que, contudo, cabe somente a alguns: àqueles que
se dispõem e se (pre)ocupam com pessoas em necessidade. A diaconia não é identificada como algo inerente à igreja cristã. Seria meramente uma opção pessoal, e não
uma condição essencial do ser igreja de Jesus Cristo no mundo. Por isso, seguidamente, a diaconia se desenvolve longe da vida de culto da comunidade3, encontrando, não raro, parceiros de reflexão e de ação fora do âmbito eclesiástico4. Iniciativas
de caráter mais assistencial até encontram algum espaço no meio comunitário. Entretanto, uma inserção mais corajosa e abrangente, como integrar-se a movimentos
populares e a diversas propostas diaconais que envolvam articulação, inclusive política, ainda que motivadas pela fé, são rapidamente descartadas ou acontecem paralelamente ao trabalho eclesiástico.
A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) tem intensificado
sua reflexão sobre diaconia e culto cristão nos últimos anos. A reflexão do que ocorre
em diaconia tem sido fortalecida e animada de forma especial. Quanto ao culto cristão, desde a década passada, está ocorrendo um movimento de renovação litúrgica
no âmbito da IECLB. A exemplo de outras tradições cristãs, o referido movimento se
caracteriza por voltar àquilo que era prioritário nos primeiros séculos5. Quanto a buscar subsídios nas origens, não se trata de um movimento “arcaizante”, que quer re-

3

É comum que as iniciativas diaconais aconteçam paralelamente ao culto, não estando a ele integradas. Por exemplo: visitas a doentes e idosos, trabalho com pessoas empobrecidas, coleta de ranchos,
entre outros.
4
Wingren, no seu artigo sobre a misericórdia, escreve que, na atualidade, na mesma medida em que
acontece a misericórdia sem o uso do nome de Deus, acontecem cultos cristãos sem referência ao
que é terrenal. Porém, a misericórdia deve ter sua casa no lugar sagrado e não ser trancada para fora
dali, para então encontrar seu espaço. Cf. G. WINGREN, Barmherzigkeit IV, p. 235-236. O autor define misericórdia como a ação que decorre do ter um coração para os míseros. “A misericórdia não é,
jamais, um mero sentimento, mas manifesta-se sempre na ação” (“Die Barmherzigkeit ist jedoch nie
ein blosses Gefühl, sondern äussert sich immer in der Tat”). G. WINGREN, Barmherzigkeit IV, p. 232.
5
White sustenta que básicos para a renovação litúrgica nesse sentido são os primeiros seis séculos. J.
WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 122.
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imprimir - numa edição atualizada - aquilo que passou6. Trata-se, muito mais, de um
empenho por resgatar conteúdos e formas originais do culto cristão, suas práticas e
conceitos, através do estudo da liturgia em perspectiva histórica, teológica e antropológica7.
Há ainda outras motivações de ordem pessoal. Sendo diácona da IECLB e
tendo atuado em comunidades tradicionais dessa igreja, trago uma noção de que
deve existir uma estreita ligação entre a ação diaconal e a vida cultual comunitária.
Mas isso não é o que acontece na prática. Os cultos freqüentemente transcorrem

longe da vida real das pessoas presentes. As angústias, advindas de necessidades
concretas pelas quais as famílias passam, nem sempre são levadas em conta nem
carregadas, em oração, pela comunidade. Será importante propor e acompanhar o
desenvolvimento de um trabalho que torne concreto um culto perpassado pelo princípio do servir (essência) e auscultar as manifestações dessa prática cultual na vida
comunitária.
A pesquisa ocupa-se com perguntas como: Existe uma relação entre diaconia
e culto cristão? De que forma se dá esta relação? A prática diaconal das comunidades dos primeiros séculos estava integrada no seu culto a Deus? Onde, na liturgia do
culto cristão, a dimensão da diaconia era e ainda é visível? Como as partes diaconais
da liturgia devem ser propostas a fim de que sejam atuais e significativas hoje? Carregam elas o potencial de modificar posturas? Acontecem mudanças, efetivamente,
na vida das pessoas e na da comunidade, se o culto cristão, sempre de novo, retoma
a perspectiva do serviço? Qual o lugar dos obreiros diaconais no culto cristão? Quais
as conseqüências que podem ser extraídas desse estudo para o exercício do

6

Se assim fosse, seria necessário desaprovar o ministério das mulheres na igreja, ou restabelecer
questões de ordem, como mulheres e homens sentarem separados nos cultos. Estes assuntos aparecerão ao longo do trabalho.
7
Não se trata de procurar receitas, mas a busca nas origens pode trazer inspiração para a tarefa e
reflexão cristãs na atualidade. Cf. V. HOEFELMANN, A comunhão de bens da comunidade primitiva no
contexto da proclamação de Jesus, p.23.
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Ministério Compartilhado8 hoje?
A autora inicia a presente pesquisa com algumas hipóteses: 1) existe uma relação profunda e direta entre diaconia e culto cristão; 2) a prática diaconal das primeiras comunidades cristãs estava visivelmente integrada em seu culto a Deus; 3) o
culto tem partes especificamente diaconais; 4) há possibilidades de o culto cristão
sofrer deformação pela negligência da dimensão diaconal. Cultos isentos da dimensão diaconal podem legitimar a desigualdade, a opressão, o individualismo e os estigmas sociais impostos sobre pessoas; 5) se o culto for integral, conseguindo articular a perspectiva diaconal, a comunidade terá impulsos constantes para a vida comunitária diaconal e dará passos concretos em direção ao próximo, quer seja ele batizado ou não; 6) existem funções litúrgico-diaconais; 7) o assunto da estreita ligação
entre diaconia e culto é desconhecido ou pouco divulgado, inclusive entre as pessoas
do ministério diaconal.
As palavras-chave da pesquisa são diaconia e culto cristão. Por diaconia entende-se a postura de serviço que é característica das pessoas que seguem Jesus
Cristo. Constitui componente essencial do discipulado cristão e acontece como uma
resposta-ação à diaconia de Deus, manifesta sobretudo na encarnação de seu Filho.
Por culto cristão entende-se o encontro que acontece entre Deus e sua comunidade.
Esse encontro somente é possível porque Deus o permite, oferecendo sua presença
e seu serviço à comunidade. Em primeiro lugar, é Deus quem serve a comunidade
reunida. O serviço da comunidade a Deus no culto é resposta ao serviço de Deus9.
A tese tem duas partes, cada uma das quais baseada num tipo de pesquisa. A
primeira, baseia-se na pesquisa documental, bibliográfica e histórica sobre diaconia e
culto cristão nos primeiros séculos. Ela visa dar o embasamento teológico e histórico

8

Ver glossário.
Existem muitas definições para culto cristão. White apresenta pelo menos nove concepções, de nove
teólogos diferentes. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 14-19. A definição acima aproximase da formulada pelo teólogo luterano Peter Brunner que, na década de cinqüenta, definiu culto na
sua dualidade: “culto como serviço de Deus à comunidade” e “culto como serviço da comunidade
perante Deus”. A palavra alemã para culto, Gottesdienst, favorece essa dupla conceituação:. Cf. J.
WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 15.
9
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da unidade de diaconia e culto cristão. A segunda parte faz uso do método de observação participante da pesquisa social qualitativa e visa investigar como uma comunidade da IECLB reage diante de motivações diaconais constantes articuladas através
do culto. A questão central é: uma comunidade, lembrada regularmente de sua responsabilidade diaconal a partir do culto, apresenta um processo de maior intensificação de ações solidárias?
A pesquisa social ocorreu na forma de uma inserção da pesquisadora, e durou
o período de pouco mais de dois anos (abril de 2000 a agosto de 2002). Faz parte da
opção metodológica, resguardar o anonimato das pessoas que estavam envolvidas
nessa pesquisa. Na versão final da tese, as pessoas e as instituições vinculadas à
pesquisa social, serão protegidas por pseudônimos. As fontes ligadas à comunidade
pesquisada, como seus livros de atas e relatórios anuais do pastor, encontram-se em
separado, compondo a terceira parte da bibliografia. Na versão final da tese, também essas fontes terão seus dados protegidos por pseudônimos.
A pesquisa bibliográfica, de modo geral, abarca os primeiros seis séculos da
era cristã, sendo que, algumas vezes, extrapola esse período, para fornecer alguma
informação complementar. Além do Novo Testamento, servem de fontes, principalmente: Didaqué (final do séc. I; original da Síria ou Palestina)10; primeira carta de
Clemente de Roma (ca. 96; Roma)11; sete cartas de Inácio, bispo de Antioquia (ca.
110)12;primeira Apologia de Justino, o mártir (redigida ca. de 150-155; Roma)13;

10

Cf. I. H. DALMAIS, A liturgia durante os quatro primeiros séculos, p. 45; U. ZILLES, Didaqué, p. 17.
Há desencontros sobre a data da Didaqué. Altaner e Stuiber situam-na na metade do séc. II. Cf. B.
ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 91. A Didaqué encontra-se traduzida para o português em: U.
ZILLES (trad.). Didaqué : Catecismo dos primeiros cristãos. (Fontes da catequese, 1).
11
Cf. B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 55. Trata-se de uma carta dirigida à comunidade de
Corinto. Nos capítulos finais, consta uma oração muito antiga, provavelmente em uso então na liturgia. Esse documento encontra-se traduzido para o português em: P. E. ARNS, (trad. e notas). Carta de
São Clemente romano aos coríntios : Primórdios cristãos e estrutura. (Fontes da catequese, 3).
12
Cf. B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 57-58. O bispo Inácio de Antioquia escreve a seis comunidades e ao bispo Policarpo durante sua viagem a Roma. Ele estava sendo levado para ser morto. As
cartas são endereçadas às comunidades de: Éfeso, Magnésia, Trales, Roma, Filadélfia e Esmirna. Cf.
B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 58. As sete cartas encontram-se traduzidas para o português
em: Paulo E. ARNS. Cartas de Santo Inácio de Antioquia : Comunidades eclesiais em formação. (Fontes da catequese, 2).
13
Cf. B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 77. Essa obra de Justino, bem como sua segunda Apologia, encontra-se traduzida para o português em: I. STORNIOLO, E. M. BALANCIN (trad.) Justino de
Roma.(Série Patrística, v. 3).
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Tradição Apostólica de Hipólito (redigida ca. de 215; Roma)14; Didascália dos Apóstolos (ca. ano 230; Síria setentrional)15; Constituições Apostólicas (redigidas ca. de
380; Síria ou Constantinopla)16. No contexto do diaconato antigo é mencionado outro
documento da Síria, da segunda metade do séc. V: o Testamento de Nosso Senhor
Jesus Cristo17. Outros documentos da Igreja Antiga, ou mesmo da igreja medieval,
que forem mencionados, serão identificados em lugar apropriado18.
Quanto à terminologia Padres Apostólicos (ou Pais Apostólicos) e Padres da
Igreja (ou Pais da Igreja): Padres Apostólicos são os autores dos escritos mais antigos do cristianismo (fora os que constituem o Novo Testamento), pertencendo à geração imediatamente seguinte à dos apóstolos19. São: Barnabé20; Clemente de Roma21; o autor do escrito Pastor de Hermas22; Inácio de Antioquia23; Policarpo24; o
autor da carta a Diogneto25;Pápias26; e o autor da Didaqué27. Pais da Igreja são os

14

Cf. B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 92. Esse documento é considerado básico quanto ao que
se conhece da antiga liturgia romana, por ser o “primeiro escrito a descrever minuciosamente e a
registrar orações litúrgicas”. B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 92-93. Encontra-se traduzido
para o português em: Maria da G. NOVAK (tradª); Maucyr GIBIN (intr.). Tradição Apostólica de Hipólito de Roma : Liturgia e catequese em Roma no século III. (Fontes da catequese, 4).
15
Cf. I. H. DALMAIS, A liturgia durante os quatro primeiros séculos, p. 46. Altaner e Stuiber datam-na
nos primeiros decênios do séc. III. Em: B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 94. Partes da Didasc.
Apost. podem ser encontradas, traduzidas para o espanhol, em: J. SOLANO. Textos eucarísticos primitivos(Biblioteca de Autores Cristianos). Parte traduzida para o alemão em: E.. F. von der GOLZ,
Urkunden aus der alten Kirche. In: E. F. von der GOLZ, Der Dienst der Frau in der christlichen Kirche.
16
Cf. B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 260. Trata-se da “maior coleção canônico-litúrgica da
alta Antigüidade”. É composta de oito livros, sendo que o oitavo contém toda a liturgia da missa, a
chamada “Missa Clementina”, a qual é a “mais antiga missa completa que possuímos”. B. ALTANER,
A. STUIBER, Patrologia, p. 259. O livro VIII pode ser encontrado, traduzido para o alemão em: Griechische Liturgien. (Bibliothek der Kirchenväter, Bd. 5), p. 32-79.
17
Ou: Testamentum Domini. B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 261.
18
A datação basear-se-á fundamentalmente na reconhecida obra já referida de B. Altaner e A. Stuiber.
19
Cf. J. VIVES, Los padres de la iglesia, p. 3.
20
Carta de Barnabé. Em: I. STORNIOLO, E. M. BALANCIN (trad.). Padres apostólicos.(Série Patrística,
v. 1), p. 285-317.
21
Cf. acima.
22
Em: I. STORNIOLO, E. M. BALANCIN (trad.). Padres apostólicos. (Série Patrística, v. 1), p. 171-274.
23
Cf. acima.
24
Carta de Policarpo aos filipenses. Em: I. STORNIOLO, E. M. BALANCIN (trad.). Padres apostólicos.
(Série Patrística, v. 1)., p.137-146.
25
Carta a Diogneto. Em: I. STORNIOLO, E. M. BALANCIN.(trad.). Padres apologistas.(Série Patrística,
v. 2), p. 19-32.
26
Cf. I. STORNIOLO, E. M. BALANCIN (trad.). Padres Apostólicos. (Série Patrística, v. 1), p. 327-331.
27
Cf. B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 53. Essa listagem apresenta variantes. Alguns autores
incluem Quadrato entre os Padres Apostólicos.
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autores do séc. II e III, cujas obras são geralmente de caráter teológico e doutrinário28.
Nem sempre foi possível consultar as fontes primárias. Contudo, muitas delas,
por existirem em traduções acessíveis, puderam ser examinadas. As fontes primárias
estão arroladas numa lista que antecede a bibliografia geral. Essa lista indicará onde
os textos foram encontrados29. Citações bíblicas são normalmente da Edição Revista
e Atualizada, segundo João Ferreira de Almeida. As exceções terão indicação correspondente. Quanto às traduções que ocorrem ao longo do trabalho, elas foram realizadas por esta autora e revisadas por Luís Marcos Sander.
Um conflito para quem redige um texto que se pretende coerente é encontrar
uma fórmula correta e eficaz para escrever de modo inclusivo. Adotar a forma masculina como sendo universal não contempla nem respeita as mulheres. No entanto,
mencionar sempre os substantivos e adjetivos no feminino e no masculino implicaria
considerável volume de texto adicional e dificulta a leitura. Assim sendo, a autora
adotou, em diversos casos, apenas o masculino, como englobando todas as pessoas.
Especialmente nos plurais, foi este o caminho adotado. No singular, procurou-se
mencionar ambas as formas, sempre que possível30.
O uso de letras maiúsculas e minúsculas obedece o seguinte critério: para facilitar a leitura, evitar-se-á o uso de letras maiúsculas. Essas serão usadas somente
no caso de nomes próprios31, livros bíblicos32, documentos oficiais33, comunidades ou

28

Dependendo do caráter dos seus escritos, alguns Pais da Igreja são também chamados de Padres
Apologetas, uma vez que suas obras tinham o propósito de desfazer calúnias que se propagavam
acerca do cristianismo e de informar acerca da verdadeira religião cristã. Por exemplo: Tertuliano,
Hipólito, Orígenes, Cipriano. Cf. J. VIVES, Los padres de la iglesia, p. VII-VIII, 61.
29
Alguns autores citam as fontes de forma abreviada. Diversos títulos não foram encontrados em sua
forma completa, resultando que são citados de igual modo no presente trabalho. Houve dificuldades
também quanto à numeração adotada pelos autores das obras secundárias, no tocante às subdivisões das obras primárias, os quais diferem entre si neste particular.
30
Constarão lado a lado as formas masculina e feminina quando se julgar necessário ressaltar a presença das mulheres num referido contexto. Naturalmente não se adotou o termo homem a não ser
que transcrito, para designar a espécie humana. Pessoa, ser humano, indivíduo e outras foram as
palavras adotadas em sua substituição. Ainda se haverá de buscar e encontrar um meio de não discriminar a mulher também na fala ou escrita.
31
Tanto nomes de pessoas quanto de lugares, como por exemplo: João Crisóstomo, Tecla; Antioquia,
Síria. A autora optou escrever a palavra Bíblia com inicial maiúscula.
32
Como: Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios, Filipenses.
33
Como: Constituições Apostólicas, Didaqué, Ministério Compartilhado.
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instituições34, grupos decisórios35, departamentos oficiais da igreja36, épocas históricas37, ou quando for estritamente necessário para evitar equívocos38. Iniciarão com
letra minúscula elementos da liturgia39, cultos para dias específicos40, datas do calendário eclesiástico41, reuniões especiais42, locais e objetos litúrgicos43, cargos comunitários44, grupos de trabalho45. Exceções a essa regra podem ocorrer quando
forem feitas citações textuais, sendo conservado o texto citado.
O trabalho traz uma lista de abreviaturas, que se encontra imediatamente antes da Introdução, e um glossário, que segue a bibliografia, visando facilitar a compreensão de termos desconhecidos do grande público.
A tese será apresentada em duas grandes partes, subdivididas em 7 capítulos.
O primeiro capítulo trata da diaconia nos primeiros séculos da era cristã. Sendo diaconia um termo neotestamentário, examinou-se a interpretação do termo grego e seus derivados, verificando seu uso nos evangelhos, nas cartas paulinas, em
atos dos apóstolos e nas cartas pastorais. A pesquisa histórica traz elementos sobre
a prática diaconal das primeiras comunidades, apontando para a unidade de diaconia
e culto cristão. Verifica-se o papel dos diáconos e das diáconas, destacando sua participação na vida cultual da comunidade cristã, tanto nos cultos eucarísticos e batismais, quanto em outras formas de culto.
O culto cristão é o tema do segundo capítulo. A pesquisa se concentra nas origens do culto cristão e na prática cultual nos primórdios. Examina o conteúdo original de cada parte do culto cristão. Tem destaque o ágape devido à sua especial rele34

Como: Escola Superior de Teologia, Comunidade Evangélica de Santo Augusto, Lar de Idosos Várzea
dos Pinhais, Igreja Católica Romana, Casa Mortuária das Igrejas Cristãs.
35
Como: Presbitério, Diretoria da OASE.
36
Como: Departamento de Diaconia da IECLB, Conselho Nacional da Juventude Evangélica.
37
Como Igreja Antiga, Idade Média.
38
Como, por exemplo, culto da Reforma, culto de Afirmação do Batismo.
39
Como oração geral da igreja, kyrie eleison, gesto da paz, preparo da mesa e ofertório, eucaristia,
batismo, unção de enfermos, interpretação da palavra.
40
Como: culto do dia nacional da diaconia, culto de ação de graças, culto de finados, culto do dia
mundial de oração, culto de confirmação.
41
Como: natal, advento, tríduo pascal, sexta-feira da paixão.
42
Como: assembléia geral da paróquia.
43
Como: mesa do altar, pia batismal, fonte.
44
Como: presidente, tesoureiro, secretária.
45
Como: culto infantil, ensino confirmatório, juventude evangélica.
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vância para o tema da pesquisa. Investiga-se a prática do batismo, das orações públicas diárias, da unção dos enfermos e dos sepultamentos. Não se pretende esgotar
cada parte, mas restringir-se aos aspectos que indicam para o foco da pesquisa.
O terceiro capítulo explicita a unidade entre diaconia e culto em cada elemento litúrgico do culto cristão e em cada um dos demais tipos de culto. Informa sobre
as funções litúrgicas diaconais, apontando para o ministério litúrgico do diaconato.
O quarto capítulo apresenta princípios para a ação diaconal das comunidades
cristãs da atualidade, elaborados a partir das descobertas dos primeiros capítulos.
O quinto capítulo descreve o método utilizado na pesquisa social e a forma
como se deu a inserção da autora. Apresenta o histórico do lugar em que se localiza
a comunidade e a história da própria comunidade. Descreve a situação da comunidade como esta foi encontrada pela autora no ano de 2000.
O sexto capítulo traz os dados levantados na pesquisa social. Estes são apresentados de acordo com os quatro principais âmbitos em que se deu a inserção: 1.
na equipe de obreiros; 2. nos cultos; 3. no Presbitério; 4. no grupo de mulheres, representado pela Diretoria da OASE (Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas).
O sétimo capítulo desenvolve a interpretação dos dados da pesquisa social.
Na Conclusão Geral, são apresentadas uma avaliação de toda a caminhada
percorrida e as principais conclusões a que se chegou. São enunciadas conseqüências para a vida comunitária, para a igreja e para a formação de obreiros e de lideranças comunitárias.

PARTE I

I - DIACONIA

1.0 - Diaconia nos Evangelhos e nos escritos paulinos
1.1 - Introdução
O conceito diaconia não passa despercebido no Novo Testamento. Isso não só
pelas inúmeras vezes em que aparece o termo, mas também pelo seu conteúdo essencialmente cristão. As palavras diakoneo, diakonia, diakonos são traduzidos por
palavras como servir, serviço, servo; assistir, assistência; ministério. O significado
fundamental do termo grego diakoneo é “servir às mesas” e no seu uso secular refere-se a tarefas que cabem a escravas e escravos, ou às mulheres, como os preparativos para a refeição, pôr a mesa e servi-la, proceder a limpeza1. No uso neotestamentário, o termo indica o servir à mesa, mas também o servir de modo geral2.
Para o pensamento grego, servir outros era algo considerado indigno, e a idéia de uma entrega voluntária ao serviço ao próximo, completamente estranha. Isso porque o “grego vê a finalidade da vida humana no desenvolvimento completo da
personalidade individual”3. Desempenhar serviços que beneficiem outros, existir para
servir outrem, cabia, isso sim, às mulheres4(escravas e livres) e aos homens1

A literatura antiga especifica ainda outros serviços, como preparar o banho dos hóspedes e convidálos a se assentarem à mesa. Cf. L. SCHOTTROFF, DienerInnen der Heiligen, p. 222s.
2
Cf. K. HESS, Diakoneo, p. 449.
3
H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 274.
4
Na estrutura hierárquica-patriarcal, as mulheres deviam preocupar-se em providenciar o necessário
para o bem-estar de todos. O sentido de sua existência era o de servir aos maridos, filhos e/ou donos;
Cf. L. SCHOTTROFF, DienerInnen der Heiligen, p. 222-224. Ao tratar sobre a diaconia cristã, a teologia feminista destaca que a mesma cabe tanto a cristãos homens quanto a mulheres, e inclui tarefas
de liderança.
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escravos. Servir era apenas realizado compulsória e obrigatoriamente, sendo sinal da
falta de liberdade.
Servir, no sentido neotestamentário, porém, é sinal da liberdade cristã5, e é
conceito fundamentalmente crítico à hierarquia e ao patriarcalismo. Substancialmente diferente do termo grego douleo, que indica o servir-escravo submisso e que não
oferece outra escolha, diakoneo se refere à opção voluntária pelo servir em prol da
outra pessoa6. Esse serviço visa o bem-estar do próximo, numa perspectiva integral:
corpo, alma, emoções, mente, espírito... Assim, inclui o cuidado com suas necessidades corporais e físicas, procurando superar o que lhe causa sofrimento: doença, fome, abandono, isolamento, descuido. A diaconia, desde as origens, está ligada ao
cuidado de pessoas em necessidade.
O termo diakonos e seus derivados também aparecem no Antigo Testamento
na versão da Septuaginta. Contudo, limitam-se ao sentido profano e secular do termo, referindo-se a serviços como de copeiro, de mordomo, servo da corte, no sentido de doulos (Ester 1.10, 2.2, 6.1,3,5; Mc 11.58, 4 Mac. 9.17, Pv 10.41 -Sept.) 7.
1.2 - Diaconia nos Evangelhos
Os
nos

5

termos

diakonos,

Evangelhos

em

diakonia

e

textos

diakoneo

ocorrem

narrativos8,

trinta

vezes

discursivos9,

O tema da liberdade cristã no contexto do servir mereceria uma atenção especial, desenvolvendo a
afirmação de que a pessoa liberta “do domínio do pecado e da lei, acha a verdadeira liberdade no
serviço a Deus, que subentende o serviço do seu próximo também”, conforme K. HESS, Diakoneo, p.
448. “Um aspecto fundamental da ética cristã na Igreja Antiga: A liberdade do cristão é serviço ao
próximo; ele só é livre enquanto serve”. M. N. DREHER, A Igreja no Império Romano, p. 83-84.
6
Há ainda outros quatro verbos que apontam para o conceito do servir: therapeuo (servir com voluntariedade, cuidado e preocupação), latreuo (inicialmente, o ministério cultual do sacerdote - servir por
meio do cumprimento de deveres religiosos e cultuais-, passando a seguir a designar a atitude interior
do homem religioso) , leitourgeo (originalmente, significando o servir voluntário na comunidade política, o servir oficial e público do povo, passando a significar o ministério cultual do sacerdote) e hypereteo (o servir como ajudante). Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 273 e Cf. K. HESS,
Diakoneo, p. 448 (Hess não inclui o verbo therapeuo).
7
Beyer menciona ainda outras citações, extraídas da literatura antiga, onde o termo diakonos aparece
nas funções de copeiro, cozinheiro, administrador da casa, cuidador do corpo. Os referidos são, às
vezes, homens, mas também mulheres. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 287s.
8
O servir da sogra de Pedro após sua cura (Mc 1.31ss), Marta e Maria (Lc 10.40), a ceia na casa de
Marta e Lázaro (Jo 12.2), o servir das mulheres que seguiam Jesus (Mc 15.41, Lc 8.3, Mt 27.55).
9
Como as palavras de Jesus, em Mc 10.43-45; Lc 22.27.
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ilustrativos10 e ainda em Mt 25.31-4411.
Mais que em palavras, Jesus demonstrou com sua vida, morte e ressurreição,
o conteúdo da palavra diaconia. Em Jesus, diakoneo adquire seu significado. Sua
vida foi serviço e doação voluntária por amor12. Jesus dedicou-se à cura de pessoas
numa perspectiva integral: perdoou pecados, mas preocupou-se também com o
bem-estar físico, curando toda sorte de doenças, saciando a fome de pessoas, e delegando este ministério aos seus discípulos13.
Ao apresentar-se aos discípulos, Jesus modifica radicalmente as concepções
existentes sobre o ser servido e o ser servo, o ser maior e ser menor14. Apresenta-se
como aquele que veio “para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.”15
Assim, a vida e o ensino de Jesus apontam para uma inversão de todas as relações de poder entre as pessoas, questionando a hierarquização, as posições de
poder e de submissão da sociedade16. Jesus aponta para uma estrutura de comunidade bem distinta da que era modelo então, “apresenta um novo critério para apreciar as relações entre os homens”17. Portanto, diaconia tem um sentido mais amplo
do que “o serviço de mesa”, pois “descreve o relacionamento dos discípulos entre si,
o relacionamento dos discípulos com Jesus e também o relacionamento de Jesus para com as pessoas”

10

18

. As pessoas cristãs são, antes de mais nada, diáconas umas

Alguns deles retratam cenas ligadas ao sentido próprio do termo grego, isto é, o “servir à mesa” (Lc
12.37, 17.8, 22.26; Mt 22.13, Jo 2.5,9).
11
Mt 25.31-44 apresenta a lista das clássicas obras diaconais: alimentar o faminto, dar de beber ao
sedento, vestir o nu,... A lista é semelhante à que compõe as conhecidas ‘Sete Obras de Misericórdia’
do povo egípcio. O Evangelho apresenta seis ações, não mencionando o enterrar os mortos.
12
Já na profecia de Is 61.1-2, lida e declarada cumprida por Jesus na sinagoga (Lc 4.18-22), aparece o
serviço junto aos cativos, cegos e oprimidos.
13
Está escrito: “Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos” (Lc
9.1s e par.).
14
“Se algum de vós quiser ser grande, seja vosso servidor (diakonos); e quem dentre vós quiser ser o
primeiro, seja escravo (doulos) de todos”. Mc 10.43-44.
15
”Pois também o Filho do homem não veio para ser servido [diakonethenai - forma passiva], mas
para servir [diakonesai - forma ativa] e dar a sua vida em resgate de muitos” (Marcos 10:43-45). E:
“Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve [diakoneo]”(Lc 22.27).
16
Também entre os judeus havia uma hierarquia de serviços e era incomum o maior servir à mesa. Cf.
Lc 7.44s.
17
H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 277.
18
L. SCHOTTROFF, Mulheres no Novo Testamento, p. 56.
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das outras19. A comunidade cristã é uma “comunidade de serviço”, uma “irmandade
de serviço20”. Na realidade da “nova aliança” Jesus propõe o servir, e “a atividade de
servir contrasta-se com a de reinar21”. O lava-pés, realizado na última Ceia (Jo
13.1ss), ilustra a revolução provocada por Jesus”22. Há uma “conclamação ao serviço” e ela é imperativa23. A diaconia em Jesus tem uma dimensão comunitária social.
1.3 - Diaconia nos escritos paulinos
É nos escritos paulinos que se encontram mais da metade das passagens nas
quais ocorrem as palavras gregas em foco. A concepção eclesial de Paulo está intimamente ligada com sua compreensão de diaconia. A figura do corpo e suas partes,
apresentada em 1 Co 12.[1-11]12-31 e Rm 12.4-8, ilustra a Igreja de Cristo. Cada
membro do corpo, com seus dons, é útil, necessário, indispensável, importante, valioso e insubstituível, e nesta diversidade todos formam um só corpo24. Com os dons
acontece coisa semelhante: “Ora, os dons [carismas] são diversos, mas o Espírito é o
mesmo”(1 Co 12.4).
Paulo admite a existência de membros “mais fracos”(1 Co 12.22), “mais nobres”(v.24) e aqueles que aparentemente são “menos dignos”(v. 23). Porém, todos
formam uma unidade e estão interligados: são “um só corpo em Cristo e membros
uns dos outros” (Rm 12.5).
Os

dons

são

dados

para

servir

e

19

devem

edificar

a

Moltmann fala no “diaconato universal de todos os crentes” J. MOLTMANN, Diaconia en el horizonte
del Reino de Dios, p. 39,44. Nordstokke igualmente usa a expressão “diaconato de todos os crentes”:
K. NORDSTOKKE, Diaconia: Fé em ação, p. 42s.
20
K. HESS, Diakoneo, p. 452. Essa condição original e natural foi desgastada com a hierarquização que
se impôs a seguir. K. HESS, Diakoneo, p. 452.
21
K. HESS, Diakoneo, p. 448.
22
H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 277.
23
Cf. K. HESS, Diakoneo, p. 451.
24

“O certo é que há muitos membros, mas um só corpo”. 1 Co 12.20.
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comunidade25: “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço [diakonia], para a edificação
do corpo de Cristo” (Ef 4.11,12). E: “E também há diversidade nos serviços [diakoni-

a], mas o Senhor é o mesmo” (1 Co 12.5)26. Na Igreja de Cristo, todos são servos.
As diferentes funções exercidas na igreja são “serviços” (= diakonia, 1 Co 12.5).
Paulo considera a salvação como a diaconia de Deus em Cristo “pelas pessoas
e entre elas”. Denomina também seu ministério como diakonia27. O apóstolo autodenomina-se em muitas ocasiões de diakonos28 e denomina outros companheiros de

diakonos29. Paulo faz uso do conceito diaconia no seu sentido amplo: é todo serviço
que cabe aos cristãos, quer seja pregação, exortação, testemunho, consolo, quer a
ajuda concreta, a intervenção em situação de necessidade e sofrimento30.
Há lideranças no corpo de irmãos e irmãs31. Porém, provavelmente no período
de Paulo, ainda não há uma organização fixa de cargos32. Os líderes são titulares de
funções ao lado de todos os demais que também têm dons importantes33. As cartas
25

O tema da edificação é outro tema pertinente que não será possível ampliar neste trabalho. É tema
importante da Primeira Carta aos Coríntios e aparece insistentemente a partir do cap. 8, sobretudo no
cap. 14. Paulo está destacando o caráter comunitário da Igreja de Cristo, combatendo o individualismo que prejudica o todo.
26
O apóstolo vê uma estreita e inquebrável relação entre os conceitos diakonia e koinonia, confirmada
também no trato do assunto da coleta . Cf. secção 1.3.1.
27
Descreve a comunidade de Corinto como “carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério [diakonetheisa]” Cf. 2 Co 3.3.
28
Diakonos de Deus (2 Co 6.4), de Cristo (2 Co 11.23), do Evangelho (Ef 3.7; Cl 1.23), da nova aliança
(2 Co 3.6), da ekklesia (Cl 1.25).
29
Paulo também denomina diakonos o líder Apolo (1 Co 3.5), bem como colaboradores paulinos: Tíquico (Ef 6.21, Cl 4.7), Epafras (Cl 1.7), Febe (Rm 16.1s), Timóteo (1 Tm 3.2;4.6).
30
’Os serviços(...) nas primeiras comunidades cristãs(...) todos eles -denominados por termos de origem cultural judaica como diaconato, presbiterato, doutorado, profecia, episcopado ou apostolados-,
eram compreendidos como serviço/diakonia, em grego. Nada mais distante do cristianismo primitivo
do que a postura segundo a qual uns são superiores aos outros. A memória de Jesus e de sua insistência no tocante ao comportamento fraterno e serviçal ainda estava bem viva na mente dos apóstolos que, por sua vez, insistiam junto à “multidão dos discípulos” para que não abandonassem esse
enraizamento cristão”. E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p. 177. Com base em 2 Co
5.18ss, Hess conclui que o termo diaconia pode ser usado “como termo técnico para a obra de proclamar o evangelho (Rm 11.13; 2 Co 4.1; cf. 2 Tm 4.5)”. HESS, Diakoneo, p. 452.
31
Entre muitos textos, mencione-se um bem antigo: 1 Ts 5.12-14.
32
Paulo não tinha o objetivo de fazer relatos históricos acerca do que se passava nas comunidades
cristãs, mas suas cartas abrem pequenas janelas através das quais transparece a realidade delas. Cf.
G. LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades?, p. 136.
33
Cf. J. ROHDE, Charismen und Dienste in der Gemeinde, p. 202. Drane escreve: “Todos são titulares
de ofícios na Igreja. Paulo é um carismático entre muitos”. J. DRANE, A vida da igreja primitiva, p.79.
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paulinas foram escritas décadas antes das cartas pastorais, nas quais transparece a
institucionalização dos cargos eclesiásticos. Porém, como a realidade das comunidades era muito diversificada, pode-se deduzir que algumas já apresentavam uma organização de cargos, enquanto outras ainda não34.

1.3.1 - A coleta para a comunidade de Jerusalém
Nos diferentes relatos a respeito da coleta levantada nas comunidades paulinas em favor da comunidade pobre de Jerusalém encontra-se muito da compreensão
paulina sobre diaconia (2 Co 8 e 9, Gl 2.1-10, Rm 15.25-32)35. Os textos não só apresentam a significação teológica que a coleta assumiu para Paulo36, mas também
revelam que havia problemas quanto à unidade dos cristãos nas comunidades do
primeiro século e que a diaconia tinha importante papel na transformação desse contexto.
Gl 2.1-10 é o relato de Paulo sobre o “Concílio dos Apóstolos”, realizado em
Jerusalém no ano de 4937. Ali, os líderes dos trabalhos nas igrejas cristãs judaica e
gentílica, acordam que Paulo se dedicará ao trabalho junto às igrejas gentílicocristãs, enquanto Pedro se manterá no trabalho dentro das comunidade judaicocristãs, sem que se imponha às primeiras as leis judaicas, como por exemplo, a circuncisão38. Haverá respeito mútuo entre as lideranças. Paulo assume ainda o compromisso de apoiar financeiramente as comunidades judaico-cristãs. Este acordo é
selado com um aperto de mão. Paulo escreve literalmente: “Tiago, Cefas e João, que
eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão,
a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão; recomendando-

34

Em Fp 1.1, Paulo saúda “a todos os santos em Cristo Jesus”, e acrescenta: “inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos”. Tudo indica que havia na comunidade de Filipos, dois cargos. Cf. BEYER,
Diakoneo, diakonia, diakonos..., p.285. Porém, quanto a isso não há consenso entre os autores.
35
Cf.J. ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 198-9.
36
Cf. C. BROWN, Pobre (ptochos e derivados), p. 572.
37
Lucas apresenta o assunto em At 15.1-29 (30-35).
38
Esse Concílio é tido como fundamental para o avanço do cristianismo. Se a autoridade de Paulo não
tivesse sido reconhecida, e a obrigatoriedade às leis judaicas não tivesse sido abolida, possivelmente o
cristianismo meramente se atrofiaria numa seita judaica. Cf. E. HOORNAERT, A memória do povo
cristão, p. 56. Não é por menos que Paulo escreve sobre o Concílio aos gálatas, justamente a epístola
que tem como centro o tema “liberdade cristã”.
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nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer”(Gl 2.9b-10)39.
Paulo motivara a comunidade da Macedônia e Acaia a realizar a coleta no seu
âmbito40. Motiva também a Galácia41 e os próprios coríntios42. O objetivo da coleta
“era promover a união entre as duas alas da igreja”43. Paulo entende esse serviço
como “obediência ao Evangelho de Cristo”44. Ela não é apenas um ato de caridade
entre irmãos crentes, mas sinal visível da unidade e “expressão da solidariedade da
comunhão cristã45”. Na motivação à coleta entre os coríntios, Paulo argumenta citando Jesus como exemplo: aquele “que se fez pobre para enriquecer a muitos” (2 Co
8.9).
Paulo esmerou-se na realização dessa coleta. A preocupação espiritual passa
pela preocupação material46. Ambas estão unidas. Os membros se ajudam nas suas
dificuldades, e assim, há igualdade47.

1.3.2 - Febe, a diakonos
A participação de mulheres no cristianismo tem recebido uma atenção especial
nas últimas décadas. Especialmente as teólogas feministas têm-se esmerado em localizar, nos escritos do Novo Testamento e nas fontes extra-bíblicas, a presença, a
participação e a liderança das mulheres48. As mulheres foram pessoas presentes e
ativas no movimento de Jesus. Jesus fala com as mulheres sobre Deus e seu Reino,

39

Quase três séculos depois, Gregório de Nazianzo (330-390) lembra esta situação quando está a motivar a igreja ao cuidado dos pobres, dizendo: ”Com veneração eu revivo a memória (...) da concórdia
entre Pedro e Paulo que se separaram na pregação do evangelho, mas se uniram no cuidado pelos
pobres (Gl 2.10)”. Gregório de Nazianzo, Oratio 14, apud E. HOORNAERT, A memória do povo cristão,
p. 221.
40
Rm 15.25ss; At 19.21s.
41
1 Co 16.1.
42
1 Co 16.1-4; 2 Co 8.9.
43
C. BROWN, Pobre (ptochos e derivados), p. 572.
44
2 Co 9.13.
45
C. BROWN, Pobre (ptochos e derivados), p. 572.
46
Cf. K. HESS, Diakoneo, p. 452.
47
Cf. 2 Co 8.13s.
48
Dorothee Sölle define o trabalho da Teologia Feminista nos últimos vinte anos como “desconstrução
da teologia dominante e reconstrução da fé libertadora”. A tradição patriarcal confere santidade e
poder sacral tão somente ao homem. D. SÖLLE, Libertada para a liberdade, condenada ao Silêncio, p.
75.

29

inclui-nas num círculo seu próximo, cura-as, liberta-as de tormentos, devolve-lhes a
dignidade de serem pessoas amadas por Deus49. Permite o engajamento das mulheres, não só na categoria de ajudantes ou financiadoras, mas em funções de liderança50. O mais antigo e o mais conhecido texto sobre as mulheres no seguimento de
Jesus é Mc 15.40-16.851.
A linguagem neotestamentária é patriarcal e androcêntrica. Igualmente, as interpretações dadas aos textos bíblicos pelos exegetas52. Porém, atrás dessa linguagem, aparecem mulheres chefes de igrejas, profetisas, apóstolas, missionárias e diáconas53. Um exemplo é a passagem de Rm 16.1-16. Das 29 pessoas saudadas nominalmente por Paulo, um terço são mulheres: Febe, Priscila (ou Prisca), Maria, Júnias54, Trifena e Trifosa, Pérside, Júlia, entre outras.
No referido texto, Paulo detém-se na pessoa de Febe, atribuindo-lhe três títulos. Ele escreve aos romanos: “Recomendo-vos a vossa irmã Febe, diácona da igreja de Cencréia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis
em tudo que de vós vier a precisar; porque tem sido protetora de muitos, e de mim
inclusive” (Rm 16.1-2). Os termos grifados têm sido traduzidos e interpretados de
49

Tratam sobre mulheres no movimento jesuânico e nos primórdios do cristianismo L. SCHOTTROFF,

Mulheres no Novo Testamento; E. S. FIORENZA, As origens cristãs...; M. STRÖHER, A Igreja na casa
dela;, D. SÖLLE, Libertada para a liberdade, condenada ao Silêncio, p. 79-81; M. N. DREHER, A Igreja
no Império Romano, p. 38-46; G. LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades, p. 124-137; R. HAUGHTON, A libertação da mulher; entre muitos outros.
50

Esta parece ser a tendência de Lucas, que, apesar de mencionar muitas mulheres, não as menciona
em papéis de direção. Isso se verifica tanto no Evangelho, quanto em Atos dos Apóstolos. M. N. DREHER, A Igreja no Império Romano, p. 41. Lucas apresenta as mulheres como pessoas ricas, que colocam seus bens à disposição de Jesus e do cristianismo. As teólogas feministas concluem que a inexistência de informações destas líderes mulheres pode confirmar que elas trabalhavam de forma autônoma, não subordinada, sendo apenas referidas ligeiramente pelo próprio Paulo, em Rm 16.
51
“Marcos usa a linguagem patriarcal como os demais evangelistas neotestamentários. Quando cita
expressamente as mulheres é porque, ou só estavam elas ali, ou porque aconteceu algo especial com
a participação delas”. Cf. em L. SCHOTTROFF, Mulheres no Novo Testamento, p. 41ss.
52
Em generalizações como “irmãos”, “filhos”, “eleitos”, “santos” estão incluídas as mulheres. No entanto, em se tratando de termos de lideranças, como “bispo”, “profeta”, “mestre”, “diácono”, “missionário”, “colaborador”, “apóstolo”, os exegetas logo pressupõem que se referem exclusivamente a homens. Cf. E. S. FIORENZA, Discipulado de iguais, p. 179. Ver ainda outros exemplos em M. N. DREHER, A Igreja no Império Romano, p. 41
53
Cf. E. S. FIORENZA, Discipulado de iguais, p. 69. Cf. At 21.8s; 1 Co 9.5; 11.5-16; Rm 16; Fp 4.2s.
54
Paulo considera Júnia apóstola (provavelmente esteve junto no fato relatado em 1 Co 15.7). Também pelos Padres da Igreja ela é considerada apóstolo feminino, mas na Idade Média, o nome foi
cada vez mais interpretado como masculino. Cf. G. LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades, p.
135. Júnia seria abreviação do nome masculino Junianus. Cf. M. N. DREHER, A Igreja no Império romano, p. 39. Mais informações sobre Júnia: SHOTTROFF, As mulheres no Novo Testamento, p. 86.

30

formas diversas. Na maioria delas, percebe-se a tentativa de menosprezá-los ou desqualificá-los. O termo grego prostátis (única menção do termo no Novo Testamento)
significa patrona, patrocinadora, chefe, sendo comumente traduzido por assistente
ou ajudante55.
O termo diakonos, traduzido em outros textos paulinos por “ministro”56, recebe, no contexto de Rm 16, traduções que despistam qualquer interpretação de liderança57. Assim, Febe é colocada na categoria de ajudante local, uma assistente que
tinha algumas tarefas na comunidade de Cencréia, como visitar os doentes e os pobres (tarefa das diáconas a partir do séc. II)58. No entanto, na expressão de Paulo
está o reconhecimento da autoridade advinda de um trabalho competente e legítimo
a que se pode dar crédito. Febe era uma mulher influente, na tarefa de ministro da
igreja inteira, que trabalhava independentemente de Paulo - não subordinada a ele59.
O fato de ser a primeira na lista de vinte e nove pessoas a serem saudadas, e receber um espaço maior no texto referido somente a ela, já apontam para sua importância60.

55

O termo prostatis deriva-se de proistamenoi. Esse termo aparece em 1 Ts 5.12, e é traduzido por J.
F. de Almeida assim: “os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam”. Apresentam exposições sobre o assunto: SCHOTTROFF, As mulheres no Novo Testamento, p.
87-88; FIORENZA, As origens cristãs..., p. 217; M. STRÖEHER, A Igreja na casa dela, p. 23; M. N.
DREHER,A Igreja no Império Romano, p. 26-27.
56
Como em Ef 3:7, Cl 1:23 e Rm 15:16 (se refere a Paulo), I Tm 4:6 (a Timóteo), Cl 4:7 (a Tíquico), e
em Cl 1:7 (a Epafras).
57
J. F. de Almeida traduz: “que está servindo à igreja de Cencréia”. Fiorenza apresenta outras traduções e seus autores, que levam na mesma direção. Cf. E. S. FIORENZA, As origens cristãs..., p. 72-74;
203-205.
58
Diaconisa é o termo oficialmente aceito na língua portuguesa como sendo o feminino de diácono.
Opta-se em usar no presente trabalho o termo diácona por dois motivos: 1) atualmente, o termo diaconisa está ligado à mulher que pertence a uma irmandade religiosa e que fez os votos concernentes
à vida religiosa; 2) o termo diácona está em uso na IECLB há muito tempo, denominando mulheres
ordenadas para o Ministério Diaconal e que não integram uma ordem feminina religiosa. Ivoni R. Reimer, a partir de Rm 16.1-2, também faz a opção pelo termo diácona. Cf. I. R. REIMER, Lembrar,
transmitir, agir, p. 48. Sobre diáconas, cf. secção 2.3.4.
59
Tratam o assunto: E. S. FIORENZA, As origens cristãs..., p. 72-74; 203-205; L. SCHOTTROFF, Mulheres no Novo Testamento, p. 87-88; M. N. DREHER, A Igreja no Império Romano, p. 39.
60
Segundo Schottroff: “A partir das cartas paulinas tornam-se evidentes seis aspectos : 1. mulheres

tinham funções diretivas nas comunidades; 2. a sua força de trabalho significou uma contribuição
decisiva para a divulgação do Evangelho; 3. Paulo apreciava as mulheres neste trabalho como quem
está em pé de igualdade com ele próprio; 4. Paulo também conhece o estar subordinado a mulheres;
5. Para ele ainda não existe trabalho comunitário algum que seja específico a um dos sexos; 6. Paulo
não se entende na função de mais importante apóstolo e missionário. L. SCHOTTROFF, Mulheres no
Novo Testamento, p.87.
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2.0 - O diaconato
2.1 - Introdução
O texto de At 6.1-6 é comumente usado para fundamentar biblicamente a origem do diaconato. Porém, o texto pode ser usado apenas como fonte relativa da
compreensão do mesmo61. No texto original grego não consta nenhuma vez a palavra correspondente ao suposto cargo ali instituído, qual seja, diakonos62.
O contexto de At 6.1-6 necessita ser analisado. A liderança da comunidade de
Jerusalém estava nas mãos dos apóstolos. Sendo eles as testemunhas da ressurreição (At 1.33), tinham a incumbência intransferível de anunciá-la63. Assim, davam
testemunho, pregavam, batizavam e eram responsáveis pelas tarefas na comunidade. “Aos pés dos apóstolos” eram depositados os valores correspondentes às vendas
das propriedades e bens dos cristãos, com a finalidade da partilha64. A “diaconia diária”65 se dava no contexto das refeições comunitárias eucarísticas - dos ágapes66 - e
esta responsabilidade também cabia aos apóstolos.
Com a expansão do cristianismo e o número cada vez maior de cristãos convertidos, os apóstolos estavam sobrecarregados. Ao que tudo indica, At 6 não define

61

Seu conteúdo está sob o título ‘a instituição dos diáconos’ (Cf. Bíblia Sagrada, ed. revista e atualizada, de João Ferreira de Almeida). Este título já define uma interpretação. A mesma já se deu no segundo século, quando Irineu denomina os Sete de diáconos (Irineu, Haereses. 1,26,3; 3,12,10;
4,15,1), apud P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 621.
62
Aparece, isto sim, o substantivo diakonia (três vezes = “as viúvas deles estavam sendo esquecidas
na diakonia diária”, v. 1 ; “nos encarregaremos desta diakonia”, v. 4; “nos consagraremos à oração e
à diakonia da palavra”, v. 4) e o verbo diakoneo (uma vez = “Não é razoável que nós abandonemos a
palavra de Deus para diakonein às mesas”, v. 2).
63
Eram considerados apóstolos aqueles que eram testemunhas da ressurreição de Cristo. O critério
aparece em Paulo (1 Co 15.3-9) e é mencionado quando da escolha de um homem que substituísse
Judas Iscariotes no grupo dos Doze (At 1.21s). Cabe aqui a referência aos estudos realizados especialmente por teólogas feministas, que apontam Maria de Magdala como legítima apóstola. Ela corresponde ao critério, tendo recebido do Ressurreto, em primeira mão, a tarefa de anunciar a ressurreição
aos demais (cf. Jo 20.17 e par.). Sobre o assunto, consultar: L. SCHOTTROFF, As mulheres no Novo
testamento, p. 39-82; E. S. FIORENZA, As origens a partir da mulher, p.369-382; K. KING, Canonização e marginalização : Maria de Mágdala, p. 38-47.
64
At 2.35; 4.37; 5.2. “Os apóstolos cuidam do bem-estar econômico e da administração financeira da
comunidade”. E. S. FIORENZA, As origens a partir da mulher, p. 197.
65
At 6.1.
66
Ágape é uma palavra grega que quer dizer amor. Define-se como ágape a refeição saciatória eucarística. Essa refeição sacramental foi chamada de ágape pela primeira vez, por Tertuliano, no seu
escrito Apologético 39.
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a criação do diaconato como este é concebido nas cartas pastorais, mas oferece os
“primeiros esboços de organização dentro da Igreja”67, distinguindo entre cargos ordinários-locais e extraordinários supra-locais68.
Ao passarem o serviço de mesa aos Sete regimentalmente eleitos pela comunidade “não estavam passando adiante apenas uma tarefa subalterna ou secundária,
mas transferindo-lhes, com este componente social de sua responsabilidade, provavelmente todas as tarefas de direção de caráter local”69: pregação, missão, dimensão
social e liturgia70. Assim, o texto de At 6 pertence ao tempo em que não havia distinção entre diaconia da palavra e diaconia das mesas71, no período em que a igreja
tinha uma estrutura, chamada “carismática” 72.
A instalação de um colégio de Sete equivale à prática judaica de instalar, nas

67

J. DRANE, A vida da igreja primitiva, p. 76. O texto também deixa perceber conflitos que se intensificariam depois entre os cristãos judaico-palestinenses e os judaico-helenistas. Lucas, o autor do livro
de Atos dos Apóstolos, tende a apresentar uma imagem idealizada da comunidade primeva. Se menciona o conflito é porque se tratou de uma tensão grave e profunda; J. D. G. DUNN, Los instrumentos
de la koinonia, p. 352s. Relatos como esse e muitos outros desmistificam o “mito da (perfeição da)
koinonia” na igreja primeva e entre as comunidades cristãs do primeiro século. J. D. G. DUNN, Los
instrumentos de la koinonia, p. 351-354, 362.
68
Destaca-se líderes para a comunidade local e define-se a atuação, em nível geral, dos apóstolos. Cf.
E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p. 178. Nordstokke faz uma avaliação positiva do encaminhamento dado a esta crise pelos apóstolos: reúnem a assembléia para resolver o que ia ser feito e
escolhem pessoas de dentro do grupo que trouxe a queixa, ou seja, líderes cristãos helenistas (os
sete homens escolhidos têm nomes gregos). Nordstokke conclui: “o conflito mesmo pode ser impulso
para a transformação e para a força renovadora. (“El conflicto mismo puede ser impulso para el cambio y para la fuerza renovadora”). Cf. K. NORDSTOKKE, Diaconía: Fé y servicio en un mundo que sufre, p. 43.
69
“Überliessen sie mit dem Tischdienst offensichtlich nicht nur eine unter- oder nebengeordnete
Aufgabe den rite von der Gemeinde gewählten ‘Sieben’, sie übertrugen ihnen mit dieser sozialen
Komponente ihrer Verantwortung vermutlich alle örtlich gebundenen Leitungsaufgaben”. P. PHILIPPI,
Diakonie I, p. 621.
70
Isto fica mais claro com o trabalho de pregação e testemunho de dois dos Sete, quais sejam, Estêvão (At 6.8ss) e Filipe, o evangelista (At 21.8, cf. 2 Tm 4.5).
71
”Pregação da palavra e trabalho caritativo formavam uma unidade, tanto para os apóstolos quanto
para os Sete“. (“Wortverkündigung und Liebesarbeit gehörten zusammen bei den Aposteln wie bei
den Sieben”). E. BEYREUTHER, Die christliche Diakonie im Altertum, p. 12.
72
J. DRANE, A vida da igreja primitiva, p. 79. Nessa estrutura, a igreja ainda não se entende como
uma organização, mas como um organismo vivo, uma igreja espontânea, que se reúne na casa dos
irmãos e irmãs. J. DRANE, A vida da igreja primitiva, p. 72. Philippi também localiza o texto no período anterior à hierarquização, a qual se configurou mais tarde no cargo episcopal-diaconal e presbiterato. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 621-612.
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sinagogas helenísticas, o presbiterato composto de Sete homens73. Tiago, irmão do
Senhor, líder da comunidade cristã de Jerusalém, tinha um Presbitério que o apoiava
(At 15.6,22). O Presbitério, como grupo de apoio dos líderes, equivale ao grupo de
anciãos, já conhecido no Judaísmo do Antigo Testamento. O cargo de presbíteros
está ligado ao desenvolvimento das comunidades judaico-cristãs, enquanto que a
terminologia diácono e epíscopo tem sua origem nas comunidades gentílico-cristãs74.
2.2 - Bispos e diáconos

2.2.1 - Primeira fase: o grupo diretivo dos bispos e diáconos
As diferentes funções desenvolvidas pelas pessoas nas primeiras comunidades
dependiam diretamente dos dons que o Espírito de Deus concedia75. No momento
subseqüente, surgem cargos eleitos pela comunidade cristã76. O texto de 1 Co 12.2830 é tido como representativo da ruptura dos dois modelos77. Interpreta-se que as
expressões “socorro” e “governos” referem-se aos encargos dos bispos e diáconos,

73

Eles eram responsáveis pelo serviço das refeições em comum e esmolas. Cf. K. HESS, Diakoneo, p.
449.
74
Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 287 e Cf. HOORNAERT, A memória do povo
cristão, p. 179s. Paulo rejeitava o “elemento jurídico e institucional” que estava ligado ao cargo do
presbítero na igreja primitiva. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 287. Quanto às origens dos dois termos, Philippi concorda que o cristianismo buscou uma renovação ao utilizar o termo
diácono. Contudo, articula a possibilidade de ter sido uma organização da tipologia do AT : o sumosacerdote = bispo; sacerdotes = presbíteros; levitas = diáconos. Cf. Cf. PHILIPPI, Diakonie I, p. 623.
Essa relação é feita por Clemente na sua carta, acrescentando ainda os leigos. Cf. Clemente, Carta
aos Coríntios 40.5, p. 47. Beyer também busca no Judaísmo o modelo dos cargos de epíscopo e diácono, encontrando na Constituição sinagogal dois cargos ligados ao serviço divino: o archisynagogos
(chefe da sinagoga, a quem cabe a direção do serviço divino) e o hyperetes (é o intendente da sinagoga). Menciona ainda o ancião, que é o dirigente da comunidade sinagogal, e os coletores de esmolas, mas que nada têm a ver com o serviço divino. Conclui escrevendo: “A força criadora do jovem
cristianismo era suficientemente poderosa para criar com originalidade, encargos adaptados à sua
vida comunitária e cultual”. Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 286.
75
Funções como de apóstolo, profeta, mestre, operador de milagres fazem parte do modelo inicial de
comunidade cristã.
76
”Os dons do Espírito são domesticados e associados cada vez mais à autoridade. (...) Os charismatas
foram sempre mais domesticados e amoldados à estrutura”; cf. E. BRAND, Batismo, p. 39,16 (respectivamente).
77
Distingue as tarefas de “socorro” [antilempseis] e “governos” [kyberneseis] das demais.
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citados claramente pelo apóstolo Paulo em Fp 1.178.
Em Fp 1.1 aparecem, lado a lado, o episkopos e o diakonos79. Ambos estavam
ligados desde as origens, e assim se mantiveram80. É, pois, junto ao episcopado que
se deve procurar as origens do diaconato e vice-versa81.
Num período inicial, tanto o epíscopo quanto o diácono tinham cargo de direção82. A exemplo dos presbíteros nas comunidades judaico-cristãs, os bispos e diáconos formavam um colégio e se revezavam nas tarefas locais (pregação, ensino,
tarefas cultuais, cuidado com os pobres e presos da comunidade), bem como nas de
representar a comunidade83.

2.2.2 - Segunda fase: a tríade clerical
O período subseqüente caracterizou-se pela distinção das tarefas que cabiam
a cada qual84. O epíscopo, gradativamente, assume o cargo de supervisor e vigia da
comunidade. As cartas pastorais apresentam a lista dos requisitos ao cargo de bis-

78

Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 287. No texto paulino, mais antigo, 1 Ts 5.12,
aparecem as expressões “os que trabalham” e “os que presidem”. Clemente parece querer abrandar a
ruptura entre os dois modelos de comunidade, encontrando em Is 60.17 a base para o episcopado e o
diaconato. Apresenta a seqüência: (Deus)→ (Jesus)→ (Apóstolos)→ (bispos e diáconos). Cf. Clemente, Carta aos Coríntios 42.1ss, p. 48.
79
”É especialmente em Paulo que a palavra diakonos recebe um significado especificamente cristão”.
K. HESS, Diakoneo, p. 450.
80
Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 286. Philippi vê nisso a confirmação de que o
componente social faz parte da essência da igreja e cabe à direção da mesma. P. PHILIPPI, Diakonie,
p. 242.
81
H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 286. Já o fato de que diácono e bispo estão próximos é uma novidade do cristianismo, pois no sentido grego profano, os que ‘supervisionam’ estavam
distantes dos que ‘servem à mesa’.
82
“Tanto bispos quanto diáconos são ‘dirigentes’, cuja função comum é designada como episkopé ou
leiturgia” (Sowohl die Bischöfe wie die Diakone sind “Leitende”, dessen gemeinsame Funktion episkopé oder leiturgia heisst). P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 622. Igualmente o texto de Clemente o indica. Cf.
Clemente, Carta aos Coríntios 44.4s, p. 40.
83
Cf. A. FIGUEIREDO, A vida da igreja primitiva I, p. 68. Documentam esse período Rm 16.1-2; 1 Co
12.28-30; Fp 1.1; a carta de Clemente (do ano de 92-101); Didaqué (escrita entre os anos 100-150) e
Pastor de Hermas (do ano 130-140; em especial, Hermas, Visão 3,5,1, p. 177, e Parábolas 9,26,2, p.
244). Em Didaqué XV.1-2, p. 40 e nas referências citadas do Pastor de Hermas, consta que a comunidade elege os diáconos e bispos, e estes assumem as funções sacrais dos profetas e mestres, devendo ser honrados e prezados pela comunidade. Os eleitos deviam ser dignos de tão importante tarefa.
84
1 Tm 5.17 parece fundamentar que alguns dentre o colégio de dirigentes das comunidades (composto pelos diáconos e epíscopos) se destacaram, recebendo pouco a pouco maior respeito. Cf. A.
FIGUEIREDO, A vida da igreja primitiva, p. 68.
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po85 e ao de diácono86. Além do bispo e do diácono, as comunidades gentílico-cristãs
contam ainda com um Presbitério (existente no judaísmo cristão)87. O Presbitério é
como que um conselho comunitário de cooperação88. Ao Presbitério instalado cabia
sobretudo a representação cultual do bispo, por exemplo, nas comunidades filiais89.
O cargo de diácono continua vinculado diretamente ao bispo, sendo-lhe próximo. O bispo escolhe e ordena os diáconos, sem interferência do Presbitério. O diácono exerce a “tarefa episcopal da comunidade”90, e não apenas “atividades técnicocultuais”91. É a mão direita do bispo, principalmente no serviço social, mas também
assistente em certas funções cultuais92.
A estreita ligação com o bispo é confirmada ainda em outros dados: os diáconos são chamados “conservos” do bispo93. São requisitados como “ajudantes” para
ajuda direta a ele; por exemplo, na época das perseguições, em que eram mortos os
líderes das comunidades cristãs, vê-se testemunhos de que eram os diáconos que

85

1 Tm 3.1-7, Tt 1.5-9.
1 Tm 3. 8-10, 12s. Os requisitos para os candidatos ao diaconato referem-se à exigência de uma
vida íntegra e reta, provavelmente para assumir a tarefa de visitação nas casas e a administração de
bens: o candidato deve conservar uma consciência limpa e passará por um teste antes de ser admitido no cargo (1 Tm 3.9). Beyer aponta quatro argumentos que confirmam o encargo, sobretudo administrativo e caritativo, dos diáconos: a) o significado original do nome “servir às mesas” e servir em
geral; b) as qualidades que deve ter; c) a subordinação ao epíscopo; d) menciona outros textos do
Novo Testamento que falam do dom e da função da diaconia. Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia,
diakonos..., p. 285.
87
A base da hierarquia eclesiástica nesses três cargos se vê constituída em Inácio de Antioquia (escreve suas cartas no começo do séc. II). Nas suas cartas, apresenta a hierarquia eclesiástica em três
níveis: bispo, presbitério, diáconos. Essa deve ter sido a situação concreta das comunidades já no final
do século I. Cf. E. ARNS, Cartas de Santo Inácio de Antioquia, p. 14.
88
“Evidentemente o bispo e os diáconos representam a ação da providência e graça divinas, ao decidirem diretamente sobre a Igreja, ao passo que os presbíteros são expressão da colaboração comunitária” (“Offensichtlich repräsentieren Bischof und Diakone das Handeln der göttlichen Vorsehung und
Gnade, indem sie über die Kirche direkt bestimmen, während die Presbyter der Ausdruck der gemeindlichen Mitarbeit sind”). P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 623.
89
P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 622. Os presbíteros são representantes sacerdotais do bispo. P. PHILIPPI,
Diakonie I, p. 624. O presbitério é citado como coletivo em Inácio de Antioquia, e o presbíteroindivíduo ainda não aparece isolado. Da mesma forma, a carta de Clemente também fala em presbitério (coletivo). Cf. Clemente, Carta aos Coríntios 44, p. 49.
90
P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 624. Os diáconos estavam muito próximos da comunidade. PHILIPPI,
Diakonie I, p. 623.
91
P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 623.
92
Cf. P. PHILIPPI, Diakonie II, p. 622.
93
Inácio, Carta aos Esmirnenses 12.2, p. 83:”meus companheiros de serviço”; Inácio, Carta aos Magnésios 2, p. 50; Inácio, Carta aos Filadélfios 4, p. 72, cf. Cl 1.7,4.7.
86
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acompanhavam seus bispos a caminho do martírio94; diáconos sucedem bispos no
episcopado, como por exemplo, Eleutério95 e Calisto96.
Bispo e diáconos são figuras singulares, líderes individuais da comunidade, os
quais Inácio compara com Deus Pai e Jesus97. Os diáconos, “particularmente queridos”, são “encarregados da diaconia de Jesus Cristo”98. São servos da comunidade
de Deus99, não diáconos de pessoas, mas de Deus e de Cristo100.
A fixação dos cargos na comunidade cristã está ainda ligada ao contexto das
heresias, as quais ameaçavam a unidade das comunidades e a verdade evangélica101. As pessoas instituídas nos cargos eram responsáveis por garantir a doutrina
reta e manter a unidade102.

94

Burros, o diácono, acompanha com uma delegação de mais três cristãos leigos e um bispo, o próprio
Inácio: Inácio, Carta aos Efésios 2.1, p. 40; Inácio, Carta aos Filadélfios 11.2, p. 76.
95
Eleutério, diácono do bispo Aniceto, (ano 180), torna-se seu sucessor. Eusébio, História Eclessiástica
IV, 22.3, p. 224.
96
Calisto fora o principal diácono de Zeferino (bispo de Roma entre 198-217) antes de sucedê-lo. Como diácono, era ”encarregado da administração dos bens na Igreja de Roma”. Mais tarde, como bispo, viveu, pela primeira vez na história, a situação de ter um bispo de oposição, ou anti-papa. Tratava-se de Hipólito, o qual já se indispora com o bispo anterior, Zeferino. Hipólito deixara-se eleger bispo de Roma por um grupo influente do presbitério e funda, no tempo de Calisto, uma nova facção na
Igreja. Cf. GIBIN, Introdução a Hipólito e Justino, p.10. Vale mencionar ainda que a pessoa que escreveu a biografia de Cipriano, bispo de Cartago entre 248-58, foi o diácono Pôncio. Cf. F. A. FIGUEIREDO, A vida da Igreja Primitiva I, p. 57.
97
“Da mesma forma, deverão todos respeitar os diáconos como a Jesus Cristo, como também ao bispo, que é a imagem do Pai, aos presbíteros porém, como ao senado de Deus e ao colégio dos apóstolos. Sem eles já não se pode falar de Igreja”. Cf. Inácio, Carta aos Tralianos 3.1, p. 58.
98
Inácio, Carta aos Magnésios 6.1, p.52.
99
Cf. Inácio, Carta aos Tralianos 2.3, p. 58.
100
Cf. Policarpo, Carta aos Filipenses 5.2, p. 142. Cp. Mc 9.35; Mt 20.28; Jo 13; Fp 2.7.
101
J. DRANE, A vida da igreja primitiva, p. 80. Brand refere-se ao lado negativo disso: a necessidade
de uma reorientação segura quanto à igreja e sua essência, “resultou numa Igreja cada vez mais autoritária, clerical, que paulatinamente foi reduzindo o papel do laicato ao de mera sujeição”. E.
BRAND, Batismo - uma perspectiva pastoral, p. 19.
102
Cf. Inácio, Carta aos Tralianos 7.2, p. 60. A concepção de que os bispos representavam a igreja
cristã, numa união quase indivisível (Cipriano, Ep. 66.8), e de que estes eram sucessores dos apóstolos, sendo, portadores da verdadeira tradição apostólica (Irineu de Lyon, ano 190) se intensificou,
resultando na crescente valorização do papel do bispo. Cf. E. BRAND, Communio/Koinonia, p. 14. O
episcopado foi um dos três instrumentos para a koinonia (comunhão) e a unidade.
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2.2.3 - Terceira fase: o episcopado monárquico
O episcopado monárquico fixa a posição subordinada do diaconato masculino.
Aquele alcance amplo da atividade diaconal, que abrangia inicialmente pregação,
missão, liturgia e dimensão social, acaba gradativamente por restringir-se à responsabilidade sobre a ajuda social e o trabalho de socorro da igreja. Isso reflete o próprio estreitamento que sofreu o conceito de diaconia cristã103.
Nas celebrações eucarísticas, tanto dominicais (semanais) quanto batismais
(anuais), o diácono assume tarefas litúrgicas, como a distribuição do pão e do cálice104. É responsável por levar a eucaristia105 aos ausentes, dos elementos eucaristizados que sobraram na reunião da comunidade106.
Em documento posterior, encontra-se que o diácono é ordenado pelo bispo
“para o serviço do bispo, e não para o sacerdócio107”. É a mão direita do bispo, principalmente no serviço social108. Assim, essa ordenação é, simultaneamente, para o
serviço da comunidade109. O diácono está, cada vez mais, encarregado do trabalho
de visitação nas casas, de distribuir as dádivas de amor em nome do bispo aos au-

103

”O conceito foi estreitado para o cuidado material da igreja, que era intimamente ligado com o cargo do bispo”. K. HESS, Diakoneo, p. 452. Cf. 1 Tm 3.1-7; Clemente, Carta aos Coríntios 42.1-2, p. 42;
Inácio, Carta aos Magnésios 2.1, p. 50, Inácio, Carta aos Magnésios 6.1, p. 52; Inácio, Carta aos Tralianos 2.1, p. 58. Parecem informar sobre o período do episcopado monárquico os escritos a partir da
metade do séc. II, como os de Justino (Mártir, m. 165), de Hipólito (Tradição Apóstólica, c. 217), a
Didascalia dos Apóstolos (séc. III), as Constituições Apostólicas (pelo final do séc. IV).
104
Justino, Apologia 1, 65.5, p. 81; 67.5, p. 83.
105
O termo Eucaristia significa ação de graças e refere-se à ceia sacramental, também denominada
Ceia do Senhor (pelo apóstolo Paulo, 1 Co 11.20) ou Santa Ceia, no meio evangélico.
106
Justino, Apologia 1, 65.5, p. 81; 67.5, p. 83.
107
Tradição Apostólica 22.12-26.20, p. 44-45.
108
“A ordenação era entendida como autorização para o serviço na Igreja”. M. G. NOVAK, Tradição
Apostólica de Hipólito, p.19. É o que faltou para o reconhecimento do trabalho, especialmente das
viúvas, as quais eram apenas inscritas numa lista, passando a integrar o Viduatus. Cf. secção 2.3.2,
cap.1.
109
Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 624.

38

sentes da assembléia110. Aos diáconos é confiada a administração dos bens terrenos111.
O bispo é que preside a reunião cultual112. Presbíteros e diáconos assumem
funções litúrgicas ao lado dele. O diácono é ativo nas reuniões eucarísticas dominicais113, nos batismos114, na eucaristia batismal115, nas ordenações de bispo116, nos
ágapes autônomos117. Por conhecer bem a comunidade, o diácono indicará ao bispo
as pessoas enfermas que necessitam de sua visita118. Em relação ao grupo de clérigos, o diácono não participa do conselho do clero119, mas deve participar diariamente
das reuniões de oração deste grupo120. O diácono conta ainda com o auxílio dos
subdiáconos121.

110

Cf. N. METTE, Trabalho caritativo, p. 936. A partir de Hermas, Mandamento 8, 10, Philippi supõe
que existe um amplo serviço de visitação, combinando o auxílio social com o apoio espiritual, para os
doentes, fracos, pobres e incapacitados para o trabalho. Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 624. Cf. Hermas, Mandamento 8.10, p. 205.
111
Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 285. A Tradição Apostólica reza: “[o diácono]
cuida da administração, indicando ao bispo quanto é necessário”. Tradição Apostólica 24.1, p.43.
112
Isso corresponde ao episcopado monárquico. Ao bispo cabe a supervisão geral, inclusive dos cemitérios (Tradição Apostólica 86.7-12, p.63). Cabe-lhe presidir os cultos eucarísticos e ágapes autônomos, batizar, realizar as ordenações.
113
Na presença do bispo, o diácono partirá o pão. Tradição Apostólica 60.1, p.56.
114
O diácono participa do rito dos óleos batismais (Tradição Apostólica 46.7, p. 51) e acompanha o
bispo às águas, sendo seu assistente quando este procede a imersão do batizando por três vezes
(Tradição Apostólica 48.1-15, p. 52).
115
Na missa batismal que se segue, o diácono oferece a oblação ao bispo, isto é, os elementos para a
eucaristia (Tradição Apostólica 52.12-15, p. 53). Se os presbíteros não forem suficientes, os diáconos
auxiliarão na distribuição dos cálices (água, leite, vinho). Tradição Apostólica 56.22-25, p. 54.
116
Oferece a oblação ao bispo recém-ordenado, o qual preside a reunião eucarística (Tradição Apostólica 10.17, p. 40).
117
O diácono pode assumir todo o ágape na ausência do bispo ou do presbítero (Tradição Apostólica
72.5). Assumirá tarefas sacerdotais no caso dos presbíteros estarem ausentes. Dará o signum aos
enfermos, dará graças sobre o que comerão. Caso o bispo esteja presente, o diácono será responsável pela lucerna (entrada da luz ao recinto onde se realiza o ágape), iniciando o ato litúrgico. Ao final
do ágape, recebe o cálice e recita um (ou mais) salmo(s). Passa o cálice novamente ao bispo, o qual
conduz o encerramento do ágape (Tradição Apostólica 62-66, p. 56 e 58).
118
Tradição Apostólica 80.10. Isso indica a responsabilidade que o diácono tem pelos doentes. O diácono está envolvido na comunidade, nos lares das pessoas. Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 624.
119
Tradição Apostólica 24.1, p. 43.
120
A reunião diária matinal de oração precede a ida às tarefas do dia. É obrigatória para os clérigos. Só
podem faltar por causa justificada (Trad. Apost. 86.1-7, p. 63). Provavelmente, trata-se da prática da
oração matutina no local de culto, uma vez que as pessoas que ali se encontram devem ser instruídas
(Tradição Apostólica 86.3, p. 63). A prática da oração diária ao amanhecer também é recomendada
enfaticamente aos demais fiéis (Tradição Apostólica 82.1, p. 62).
121
Os subdiáconos também não eram ordenados, apenas nomeados para seguir o diácono (Tradição
Apostólica 32, p. 46). O objetivo era aliviar o diácono de sua sobrecarga, mas, muito mais, para fins
cerimoniais. Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 627.
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Na Didascália dos Apóstolos ou Didascália Siríaca, o diácono aparece como líder junto ao bispo, sendo pessoa de confiança para administrar, não apenas os bens
materiais da comunidade, mas também zelar pela qualidade espiritual da mesma122.
No cap. 11, os diáconos aparecem como juízes adjuntos no tribunal episcopal123. A
Didascália

Siríaca

informa

ainda

sobre

o

cargo

da

diácono-mulher

(γυνη διακονο ου η διακονο - traduzido por diaconisa ou diácona) e sobre tarefas
que cabem às viúvas124.
Philippi considera que o episcopado monárquico, combinado com o desenvolvimento da vida cultual e social pós-Constantino, atrofiou o diaconato masculino até
o final do milênio. No Ocidente, passou a ser mero estágio de transição para o sacerdócio, e na igreja oriental, o diaconato tem caráter unicamente cultual, assumindo
mais e mais a tarefa de assistente litúrgico do bispo, subordinado a este125.
2.3 - As mulheres na diaconia

2.3.1 - Introdução
Como já mencionado anteriormente, as mulheres não eram meramente seguidoras passivas de Jesus, mas ativas, tanto no tempo do Jesus histórico, quanto nas
primeiras comunidades126. A declaração batismal, conservada por Paulo em Gl 3.28,
confirma a concretização da igualdade em Cristo de homens e mulheres, bem como
de escravos e patrões, de judeus e gregos, ... na comunidade cristã nos primórdios.

122

No capítulo II, o assunto é o que é feito com os penitentes. Os diáconos aparecem como mediadores entre o penitente e o bispo. Os diáconos podem interceder pelo penitente, assim como também
outros fiéis (Didascália Apostólica II, 28.6). Os diáconos igualmente podem ser uma das testemunhas
que assistem o bispo no segundo passo do procedimento junto a um culpado: o primeiro passo é a
conversa do bispo a sós com ele. Se ele não se convence e nem se corrige, são chamadas pessoas
para uma conversa com testemunhas. Esta conversa é sigilosa. (Didascália Apostólica II 38,1,3) apud
F. A. FIGUEIREDO, A vida da Igreja Primitiva II, p. 40-41.
123
Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 623.
124
Cf. secção 2.3.2, capítulo 1.
125
Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 623. ID., Diakonie, p. 242. Hess o expressa assim: “uma etapa transicional no caminho para o ofício sacerdotal”; K. HESS, Diakoneo, p. 452.
126
Sölle usa a expressão “feminismo jesuânico cristão-primitivo”; D. SÖLLE, Libertada para a liberdade,
condenada ao silêncio, p. 81.
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Mas esta situação possivelmente não durou muito tempo, e já nas cartas pastorais (1 e 2 Tm, Tt), transparece o esforço de manter as mulheres afastadas de atividades de destaque e de liderança127. A participação inicial das mulheres foi limitada
cada vez mais. Restaram apenas referências sobre sua atuação como líderes nos escritos autênticos paulinos, como por exemplo, a diákonos Febe (Rm 16.1-2) e outras
mulheres anfitriãs e líderes nas comunidades cristãs128.
O texto de 1 Tm 3.11 levanta a pergunta quanto ao ministério diaconal feminino129. Esse versículo é muitas vezes interpretado como sendo dirigido às esposas
dos diáconos130. A argumentação baseada no contexto da perícope como um todo,
favorece a interpretação de que refere-se às diáconas131.
A participação das mulheres nos cargos de liderança também tem variações
regionais, tanto nos encargos, como no tipo de ordenação ou consagração. Cabe
ressaltar que o celibato era uma condição importante para o ofício das mulheres132.

2.3.2 - As viúvas
As fontes neotestamentárias e extra-bíblicas falam de dois tipos de viúvas:
aquelas que perderam seus maridos, com possibilidade de voltar a casar-se e alvo da
ajuda da comunidade cristã; e aquelas que, passando pela perda do cônjuge, deci127

“O cristianismo primitivo começou com um discipulado de iguais e terminou com a subordinação
das mulheres”. J. DEWEY, Das histórias orais ao texto escrito, p. 26. Outros textos bíblicos são colocados sob suspeita de terem sido incluídos no cânon com a mesma finalidade. Entre eles estão 1 Co
11.2-6 e 1 Co 14.33b-36. M. N. DREHER, A igreja no Império romano, p. 44. L. Schottroff apresenta
estudo sobre os textos mencionados. Cf. L. SCHOTTROFF, Mulheres no Novo Testamento, p. 107-110.
128
Por exemplo: Priscila: Rm 16.3-5, At 18.2; Júnia: Rm 16.7; entre outras. Cf. a lista de Rm 16.
129
O versículo 11 está inserido no texto maior, que se caracteriza por definir os requisitos de cargos
eclesiásticos: v. 1-7 (bispos), v.7-10,12s (diáconos homens). Lê-se: “Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas (...)”. 1 Tm 5 continua a referir-se a cargo eclesiástico. Dessa vez,
às viúvas (cf. a seguir, ponto 1.2.3.2, p. 41).
130
A estratégia de colocar lideranças femininas no papel de esposas de líderes masculinos foi usada
em outros momentos na história da Igreja: Taciano (discípulo de Justino, expulso da Igr. Romana em
172), na sua fusão dos quatro Evangelhos (conhecida como Diatessaron), citou as mulheres como
esposas dos discípulos. J. DEWEY, Das histórias orais ao tempo escrito, p. 35. Também o Códice C
(um dos códices que reproduzem o Novo Testamento), coloca as mulheres de At 1.14 como esposas
dos apóstolos. Cf. M. N. DREHER, A Igreja no Império Romano, p. 40-1.
131
Ver argumentação em L. SCHOTTROFF, DienerInnen de Heiligen, p. 242. O texto da autora aborda
o diaconato feminino. Cf. L. SCHOTTROFF, DienerInnen der Heiligen, p. 222-242.
132
A questão da abstinência sexual, celibato, virgindade das mulheres, virgindade de Maria,(...) é assunto ligado a este. No presente texto, infelizmente, não há como aprofundar essa relevante questão.
Joyce Salisbury apresenta-a em seu livro. Cf. J. E. SALISBURY, Pais da Igreja, virgens independentes.
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dem pela continência e não-casamento, e assumem o cargo de viúvas da igreja133.
Provavelmente trata-se do cargo feminino mais antigo. Segundo 1 Tm 5.3-16, esse
cargo caracteriza-se pela vida casta e pelas atividades caritativas134.
O texto de 1 Tm 5.3-16 é bastante controvertido. Uma vez, porém, que a epístola caracteriza-se por definir requisitos para os cargos eclesiásticos, é provável
que está a referir-se às viúvas que trabalham para a igreja135. Sua condição de mulheres adultas e disponíveis é útil à igreja. Elas não são ordenadas, apenas inscritas136, mas fazem parte do clero137. Por seu trabalho, recebem um salário138 “Redigida no início do séc. II, a epístola a Timóteo [dá] a impressão de que a importância
do ofício das viúvas precisa ser reprimida”139.
Elas formaram o Viduatus, isto é, o corpo de viúvas, sujeito ao bispo, com lugar reservado na assembléia140. Colocavam-se `a esquerda do bispo, frente a frente
com os diáconos141. Deram contribuição importante à igreja cristã. Mesmo sendo
continentes142, acabam sendo desalojadas pelas virgens e diáconas, uma vez que “o
estado das virgens” era mais valorizado143.

133

M. Gibin, autor que introduz o texto de Hipólito e de Justino, fala nas viúvas “seculares” e nas “santimoniais”. Em: M. G. NOVAK, Tradição Apostólica de Hipólito, p. 33. O documento de Tertuliano confirma a continência das viúvas (Tertuliano, De Ex hort. cast 13.4); apud M. N. DREHER, A Igreja no
Império Romano, p.119.
134
1 Tm 5.3-16 abre para a discussão sobre o ministério das viúvas. Ao que parece, uma tarefa clara
deste ministério estava ligada às pessoas detidas nas prisões. Há um texto antigo que menciona viúvas diante da prisão já ao amanhecer, para trazer alimentos aos presos (Luciano de Samósata). Elas
levavam junto nessas visitas à prisão, os órfãos dos quais cuidavam. Os alimentos eram preparados
por elas mesmas. Este trabalho era bastante valorizado. Cf. L. SCHOTTROFF, DienerInnen der Heiligen, p. 230.
135
Primeiro, elas foram receptoras do amparo diaconal da igreja cristã, e agora, são sujeitos da diaconia. Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 626. A pessoa objeto da diaconia é, simultaneamente, sujeito da
diaconia. Se não fosse assim, a diaconia cristã seria mero assistencialismo, não causaria transformações reais e negaria o princípio da reciprocidade.
136
Hipólito, Tradição Apostólica 30, p. 45; cf. 1 Tm 5.9.
137
Na hierarquia eclesiástica, ficavam logo abaixo dos diáconos. Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 626.
138
1 Tm 5.3 : honrar = pagar. R. ALBRECHT, Virgem/Viúva, p.545.
139
R. ALBRECHT, Virgem/Viúva, p. 545.
140
Tertuliano, De virginibus velandis 9.2-3, apud F. A. FIGUEIREDO, A vida da Igreja Primitiva II, p.
120. Vidua, no latim, significa viúva. R. ALBRECHT, Virgem/Viúva, p. 544.
141
Testamentum Domini 1,23, apud P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 626.
142
Tertuliano, De exhortatione hort. castitatis 13.4, apud. F. A. FIGUEIREDO, A vida da Igreja Primitiva
II, p. 119.
143
O bispo Basílio de Cesaréia (fal. 379) chegou a escrever: “A viuvez é inferior à virgindade”. Basílio,
Ep. 199,18, apud R. ALBRECHT, Virgem/Viúva, p. 546.
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2.3.3 - As virgens
Havia ainda o cargo das virgens. Este é posterior ao cargo das viúvas. As virgens também não são ordenadas144 e cabe-lhes, especialmente, a tarefa da oração
pela igreja145.
As virgens crescem diante dos olhos dos líderes (homens) da igreja146, enquanto o cargo de viúva se extingue. Mais tarde, na ‘igreja de sacerdotes’147, só sobrou à mulher (tanto no Ocidente, quanto no Oriente) a vida monástica148. A virgem
tornava-se monja, subordinada ao bispo. Não só ela, mas “a mulher, que foi apóstola, diácona e líder do Presbitério da Igreja Antiga, só consegue evidenciar sua piedade como monja149”.

2.3.4 - A diácona
Além das referências à Febe (Rm 16.1-2)150 e às diáconas (1 Tm 3.11)151, não
se tem outros textos bíblicos que tratam especificamente do diaconato feminino. O
cargo de diácona desenvolveu-se apenas no Oriente, e é lá que se deve procurar a

144

Tradição Apostólica 32.1, p. 46.

145

Virgens e viúvas estão juntas no jejum e nas orações. Tradição Apostólica 60.12, p. 56. Nos ágapes, antes do rito final do cálice, as virgens recitam salmos junto com “os meninos”. Tradição Apostólica 64. 17, p. 57.
146
Ruth Albrecht apresenta referências bíblicas sobre a condição de virgens, bem como referências de
fontes extra-bíblicas que atestam sua crescente valorização. Cf. R. ALBRECHT, Virgem/Viúva, p. 543546.
147
Fazer do sacrifício o centro do culto, também resultou no enfraquecimento do diaconato dos homens. O componente social gradativamente perdeu seu valor. A situação das lideranças femininas
ficou ainda pior, uma vez que não lhes cabiam funções litúrgicas no culto eucarístico. Ato contínuo, a
virgem foi colocada de lado. Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 627.
148
Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 627. As virgens , na evolução histórica, para não se extinguir também, acabam por se integrar ao grupo de diaconisas, recolhido em mosteiros e claustros, o que, segundo Ruth Albrecht “empobreceu as possibilidades de desenvolvimento das mulheres nas comunidades cristãs”. R. ALBRECHT, virgem/viúva, p. 546.
149
Cf. Martin M. N. DREHER, A Igreja no Império Romano, p.44.
150
Orígenes (m. 253/254) reconhece o diaconato feminino referido em Rm 16.1. A partir desse texto,
ensina que as mulheres foram constituídas no ministério da igreja. Em: Orígenes, Comm. in Ep. ad
Rm, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 302.
151
É a elas que se refere o termo “a mulher” em 1 Tm 3.11. Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p.626. João
Crisóstomo (m. 407) já defendeu que 1 Tm 3.11 se refere às diáconas. Em: Crisóstomo, Ep. ad. Tm,
Homilia 11, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 302.
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seu respeito152.
O diaconato feminino aparece expressamente na Didascália dos Apóstolos e é
distinto do cargo das viúvas153. A diácona é contada entre o clero e se desenvolve ao
lado do cargo do diácono, concentrando, porém, as atividades junto às mulheres da
comunidade. No Livro III do referido documento, cap. 12.1-13.1, a “mulherdiácono”(γυνη διακονο ου η διακονο ) deve ser escolhida pelo bispo “para o serviço
das mulheres”: irá às casas onde há mulheres, por causa dos pagãos, visitando mulheres doentes e idosas, lavando as que estão convalescendo; no batismo, unge as
mulheres com o óleo da unção (o bispo é que pronuncia sobre as mulheres o nome
da invocação) e, ao sair da água, a diácona acolhe e instrui as mulheres na vida cristã154. Cabe-lhe ainda manter a ordem nas assembléias de refeição
comunitárias155. Leva a ceia pascal às mulheres doentes e grávidas156.
As diáconas são uma referência para as mulheres da comunidade ainda um
século depois157. Na liturgia, elas aparecem fazendo parte do clero, embora nos escritos dos Cânones Apostólicos conste que a diácona deve se submeter às viúvas e

152

Cf. E. BEYREUTHER, Die christliche Diakonie im Altertum, p. 13. Há um documento romano que
menciona duas diáconas que foram presas durante a perseguição no começo do séc. II. A carta de
Plínio, governador da Bitínia, ao imperador Trajano (entre ano 111-113) menciona as duas escravas,
chamadas pelas pessoas de ministrae (= diáconas), as quais, mesmo sob tortura, não forneceram
informações a contento do governador. O inquérito foi suspenso e elas não foram mortas. Cf. Plínio,
Ep. 10,96. Ivone R. Reimer argumenta a partir desse documento e outros, a liderança das mulheres
nas comunidades iniciais, liderança essa que implicava “risco da perseguição, tortura e morte.” I. R.
REIMER, p. 48. Harnack também menciona o risco a que estão sujeitas as pessoas que exercem o
diaconato da comunidade. Cf. A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung, p. 149.
153
Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos... , p. 290.
154
Cf. versão da Didascália Apostolorum III, em: F. A. FIGUEIREDO, A vida da Igreja Primitiva I, p.
122-123. No documento, as instruções são precedidas e seguidas do argumento de que as mulheres
são úteis e necessárias à igreja, com o argumento de que “Jesus também foi servido por mulheres
diaconisas como Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, e
outras”. F. A. FIGUEIREDO, A vida da Igreja Primitiva I, p. 122-124. A participação das diáconas era
imprescindível no ato de batismo do gênero feminino, quando era praticada a imersão por três vezes.
Cf. E. BEYREUTHER, Die christliche Diakonie im Altertum, p. 13.
155
Constituições Apostólicas 2.57, apud PHILIPPI, Diakonie I, p. 626. “Supervisionavam as mulheres
no culto”. (“beaufsichtigten die Frauen beim Gottesdienst). Cf. E. BEYREUTHER, Die christliche
Diakonie im Altertum, p. 13,14.
156
Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 627.
157
Nas Constituições Apostólicas consta que as mulheres procurarão primeiramente as diáconas, e
somente depois irão ao diácono e bispo. Constituições Apostólicas II, 26, 5-8, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 306.
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diáconos158. Elas são ordenadas, recebendo a imposição de mãos159 do bispo160. Elas
são imagem do Espírito Santo161. Segundo as Constituições Apostólicas, o cargo de
diácona é o único ofício feminino ordenado, e apresenta uma oração para a ordenação das diáconas162.
No início da Idade Média, os cargos de diácona e viúva se confundem. Também a diácona acaba por ingressar nos mosteiros, os quais exercem a diaconia no
período medieval. Ali, seu cargo confunde-se, dessa vez, com a da abadessa163.
O diaconato feminino nunca conseguiu se impor na Igreja Romana (Ocidente)164. O termo diácona é aplicado ou às viúvas, ou às esposas dos diáconos165, pressupondo-se, contudo, a abstinência sexual, mesmo nas relações conjugais166.

158

Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 626.
A mão é símbolo de força (Jz 6.13). A imposição das mãos tem sua origem no Antigo Testamento.
Era gesto de bênção(Lv 9.22). A mão direita tem significado especial (Gn 48.9, 14-20); é símbolo de
investidura (Nm 27.18,23). A imposição de mãos é meio de dar o Espírito (At 8.15-17). No Batismo é
empregado com o mesmo sentido. Cf. M. da G. NOVAK, Tradição Apostólica de Hipólito de Roma,
p.38.
160
Basilius, Ep. 199.44, apud P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 626. Inicialmente, a mulher, para ser ordenada diácona, precisava ter sessenta anos. Cf. Concílio de Nicéia (325), c. 74, apud I. WILGES, A história
e doutrina..., p. 310. Como sexagenária, a diácona já apresentava limites pela idade avançada. O
Concílio de Calcedônia (451) muda o requisito da idade mínima para quarenta anos. Em: Conc. Calcedônia, c. 15, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 310. Quanto à ordenação das diáconas, cf.
cap. 3, secção 5.2.
161
Didascalia Apostolorum II, 26.6, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 306.
162
Apostolische Konstitutionen VIII, 19-20, p. 58. Wilges interpreta a ordenação de presbíteras, mencionadas num documento do séc. IV, como referindo-se às diáconas, por serem elas anciãs. Ambrosiaster, Comm. a Tm 3.11, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 302,304.
163
Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 627. Beyreuther escreve que nos mosteiros era ordenada, como ainda o é até hoje. Cf. E. BEYREUTHER, Die christliche Diakonie im Altertum, p. 13.
164
Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos..., p. 290.
165
Cf. P. PHILIPPI escreve que de modo semelhante está a epískopa, ao lado do bispo, e a presbyterissa ao lado do sacerdote; P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 627. “Na tríade clássica - bispo, diácono, presbítero -, a mulher participava apenas no diaconato, e também só no Oriente, não no Ocidente”. Cf. G.
LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades?, p. 133. Já Ivone R. Reimer menciona Epifânio (m.
403), o qual escreve a respeito das bispas e presbíteras. Epifânio, Ep. Panarion 49. 2-3, apud I. R.
REIMER, Lembrar, transmitir, agir, p. 51. Essas observações mantêm aberta a possibilidade de outros
ministérios femininos ordenados [ou não] nos primeiros séculos. Sobre diáconas em outros movimentos religiosos, cf. cap. 3, secção 5.2.
166
Concílio Toledo-1 (ano 400), após cláusula 898, apud P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 627. Segundo o
autor, as diáconas são modelo de vida correta, não pela responsabilidade social, mas pela vida dedicada à oração. P. PHILIPPI, Diakonie I., p. 627.
159
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3.0 - A prática diaconal comunitária nos primeiros séculos
3.1 - Introdução
Os primeiros séculos foram marcados por muita incompreensão e nãoaceitação do cristianismo. Os cristãos foram acusados e perseguidos pelo governo
político167. Além disso, em especial no primeiro século, a vida dos cristãos foi dificultada ainda mais pelos obstáculos advindos do ódio e da inveja das lideranças religiosas judaicas168, que resultaram em prisão de líderes, mortes e dispersão dos cristãos169.
Apesar desse contexto, ou até, muitas vezes, justamente por causa dele, “a
Igreja Antiga sempre providenciou conscientemente que houvesse diaconia”170. Ela
institucionalizou sua diaconia (seu serviço às pessoas) “para exercê-lo constantemente e não para esquecê-lo”171. Assim, a diaconia não era algo periférico na sua vida
comunitária, mas essencial: acontece dentro da comunidade, como um trabalho organizado, ordinário, regular172. Os recursos materiais, vindos da partilha de bens,
possibilitavam a dimensão material do serviço173.

167

Em especial, os primeiros três séculos foram marcados pelas perseguições aos cristãos. Elas eram
ou de caráter local (como a perseguição aos cristãos em Roma sob Nero, 54-68), ou de caráter geral
(sob Domiciano, 81-96; Trajano, 98-117; Décio, 249-253; Valeriano, 253-260; Diocleciano, após ano
300). Todas elas tumultuaram a vida das primeiras comunidades. Cf. M. N. DREHER, A igreja no Império romano, p. 52-58. Após o Edito de tolerância, assinado por Constantino e por Licínio (em 313),
ainda houve imperadores contra o cristianismo (como Juliano, 361-363). Contudo, o cristianismo contou com o respaldo de governantes que se tornaram cristãos. Em 380 o imperador Teodósio declarou
a igreja cristã como igreja oficial do Estado. Cf. M. N. DREHER, A igreja no Império romano, p. 59-69.
168
Entre outras, cf. At 5.33, 7.54, 8.1-3.
169
Como exemplos, cf. At 5.17ss, 8.1,4, 9.1-2; 14.19. A comunidade de Jerusalém vivia sob a hostilidade dos judeus, a exemplo do que passou o próprio Jesus. Atos dos Apóstolos se refere muitas vezes
às dificuldades, aos percalços, advindos desta hostilidade.
170
N. METTE, “Fazer da terra um céu”, p. 45. Diz ainda: “Fontes da igreja primitiva falam muitas vezes
e com muita seriedade da diaconia, pois a diaconia, nos tempos primitivos, fazia parte da igreja, como
a pregação do Evangelho”. N. METTE, “Fazer da terra um céu”, p. 45. A atividade diaconal estava
incluída na estrutura da igreja. Cf. K. NORDSTOKKE, Diaconía: Fé y servicio en un mundo que sufre,
p. 47.
171
N. METTE, “Fazer da terra um céu”, p. 50.
172
Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 624.
173
A partilha de bens era uma peculiaridade da comunidade cristã. Ela não era, em si, um ideal desconhecido para o mundo greco-romano, uma vez que já Aristóteles ensinou que as coisas deveriam ser
comuns aos amigos. Cf. J. DRANE, A vida da igreja primitiva, p. 77 e V. HOEFELMANN, A comunhão
de bens..., p. 24. Também o povo judeu conhecia o ideal do repartir. Cf. Dt 15.4.
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Os primeiros cristãos se organizaram inicialmente de forma muito espontânea
em pequenas comunidades. Estas, desde cedo, caracterizaram-se pelo cuidado mútuo174. Os locais de encontros eram as casas de membros, mas os cristãos freqüentavam também os lugares de culto judaico175.
Muitos foram os gestos diaconais concretos, visíveis e perceptíveis das primeiras comunidades. A partir do ágape, trabalhava-se a consciência das implicações da
vida comunitária cristã176: exercer a hospitalidade177, socorrer famintos e sedentos,
ofertar recursos para dar suporte material a famílias e pessoas que precisam, planejar a visitação, cuidar dos doentes e idosos, educar e criar órfãos, consolar os desanimados, enlutados e presos178, e ainda amparar outras comunidades em necessidade179. Os primeiros cristãos procuraram levar a sério o mandamento do amor ao próximo180 e constituir-se uma “irmandade de serviço”181.

174

Os cristãos preocupavam-se com as pessoas que passavam por necessidade. Chama a atenção o
quanto isso reiteradamente é mencionando nos documentos daquele período. A Didaqué, por exemplo, uma das fontes mais antigas de catequese, acentua a perspectiva do amor ao próximo com base
no amor a Deus, manifesto no respeito aos limites já indicados pelos mandamentos (Didaqué II 4;
p.23, 26-27), e ampliado para uma prontidão no dar, sem murmurar (Didaqué IV.5,7, p. 26). Lê-se:
“Não repelirás o indigente, mas antes repartirás tudo com teu irmão, não considerando nada como
teu, pois, se divides os bens da imortalidade, quanto mais o deves fazer com os incorruptíveis.” Didaqué IV.8, p. 27. O cap. 5 apresenta o caminho da morte, o qual é trilhado pelos que “oprimem os
aflitos, defendem os ricos, julgam com iniqüidade os pobres, são cheios de pecados”. Didaqué V.2, p.
28.
175
A comunidade de Jerusalém, por exemplo, freqüentava o templo (At 2.46) e a sinagoga (At 14.1).
O assunto dos locais de reuniões dos cristãos retorna no capítulo 2, secção 2.3.
176
O fato das primeiras comunidades realizarem a eucaristia no contexto de uma refeição, a qual tem
por objetivo “promover alívio para os mais fracos da comunidade”, certamente é relevante. A secção
3.3 do cap. 1, apresentará detalhes sobre o assunto.
177
Tanto a hospitalidade para com irmãos de fé( Mc 9.37; Mt 10.40s), quanto a hospitalidade indicada
para o estranho, o estrangeiro, Mt 25.40.
178
Cf. E. BEYREUTHER, Die christliche Diakonie im Altertum, p. 12.
179
Cf. 1 Co 16.1, 2 Co 8-9. As ações mencionadas serão apresentadas a seguir. O cuidado com enfermos, porém, constará no capítulo 2, uma vez que, muitas vezes, a visitação a enfermos era acompanhada de unção, oração e celebração da Ceia do Senhor. O assunto consta em cap 2.3.2.1, p. 100.
180
Desenvolveram uma práxis do amor, que incluía o cuidado pelo próximo descrito por Jesus em Mt.
25.31ss: alimentar famintos, dar água aos sedentos, visitar os presos e doentes, vestir os nus e hospedar estrangeiros. Na parábola do bom samaritano, Jesus invertera a pergunta: “Quem é o meu
próximo”, para: “De quem eu sou próximo” (Lc 10.29, 36). O segredo parece estar no ser um próximo, um irmão, para o outro. Aquele que ajuda é o próximo. Cf. J. ERNST, Trabalho caritativo, p. 931.
181
Expressão usada por K. HESS, Diakoneo, p. 452.

47

A partir dessa atuação, o cristianismo desafiou as pessoas para a conversão e
o sentimento humanitário, e o Estado para a responsabilidade social182.
3.2 - O cuidado com os pobres no Judaísmo e nos povos antigos
O Antigo Testamento conhece o amor ao próximo e os atos de caridade. Em
comparação com os povos antigos, diferencia-se destes nesta particularidade. Em Lv
19.18 está a lei do amor ao próximo: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”183.
Havia leis que beneficiavam o próximo-pobre, muitas delas claramente localizáveis no ciclo da semana-anual dos judeus184: a)a anulação das dívidas no ano sabático; b) o dízimo dos pobres no terceiro e no sexto ano, que consistia em, após
deduzir as taxas já prescritas, dar um décimo dos produtos colhidos aos pobres (Dt
14.29;26.12); c) respigar, ou seja, o direito de recolher sobras no campo (Lv
19.10;23.22s; Dt 24.19,21); d) o consumo de pasto e lenha de grandes propriedades
e da pesca de peixes no Lago de Genesaré; e) as leis judaicas do templo consideravam a situação de pobreza: os pobres ofereciam pelo pecado duas rolas ou uma oferenda alimentar, ao invés de uma ovelha (Lv 5.7-13, Ant. III 9.3 parágrafo 230); f)
leis e caixas coletoras de dádivas no templo, para o amparo a viúvas e órfãos185.

182

Segundo Hoornaert, nesse período o governo romano não tinha programas sociais organizados.
Assim também na Palestina do séc. I, os pobres e necessitados dependiam basicamente da assim
chamada “misericórdia” daqueles que tinham recursos. “Não havia hospitais, orfanatos ou centros
sociais para socorrer os necessitados”. E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p. 56. Hamman
cita que havia uma distribuição regular de trigo, mas apenas para os habitantes pobres de Roma, não
para os pobres das províncias. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 137.
183
K. HESS, Diakoneo, p. 449. Hoornaert sustenta, porém, que muitos rabinos interpretaram essa lei
como referindo-se ao “próximo judeu”, isto é, o judeu só deve amor ao cidadão judeu. Cf. E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p.92.
184
O que segue, baseia-se principalmente em: J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 186188.
185
A realidade de ter pobres no convívio não era, assim, desconhecida para o povo do Antigo Testamento. Coenen afirma que, para o Antigo Testamento, a pobreza era criada exclusivamente pela injustiça e “é o fracasso da comunidade e a desobediência a Deus” ; em: L. COENEN, “Pobre”- penes,
penichros, p. 565. Ver também, na perspectiva do Novo Testamento: H.-H. ESSER, “Pobre”- ptochos,
ptocheuo, ptocheia, p. 565-70; C. BROW, “Pobre”- ptochos e derivados, p. 569-573. Hoornaert apresenta ainda outros quatro itens na lista das leis que garantem o amor ao próximo entre os judeus.
Em: E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p. 212.

48

O Judaísmo do tempo de Jesus conhecia e praticava suas responsabilidades
sociais junto aos pobres, “principalmente mediante esmolas, não por serviços186”. “A
esmola representa grande papel na piedade judaica”187. Judas Iscariotes refere-se à
esmola que se poderia destinar aos pobres, quando critica Maria pelo mau uso do
valioso bálsamo na unção de Jesus (Jo 12.4 e par.). Os discípulos pensaram que Judas se afastara da mesa da Ceia para distribuir esmolas (Jo 13.29 e par.188).
Os judeus tinham ainda outros serviços organizados para os pobres: a) a

qûppah, ou a cesta dos pobres, da qual os pobres da localidade recebiam a cada
sexta-feira, dinheiro para catorze refeições189; b) o tamhûy, ou o prato dos pobres,
do qual os estrangeiros recebiam diariamente alimento190. Para manutenção do

tamhûy havia coletores oficiais que recolhiam donativos de casa em casa191; c) havia
refeições em comum e esmolas coletivas; d) na Diáspora, as sinagogas estabeleciam
freqüentemente um conselho de sete para este serviço192.
O estudo realizado por Jeremias sobre a cidade de Jerusalém no tempo de Jesus, traz informações detalhadas acerca das condições geográficas e políticas desfavoráveis da cidade, as quais também contribuíram para o grande número de pobres
ali. Além do alto custo de vida, governos autoritários, impostos pesados ao império
romano que incidiam sobre os moradores de toda a região193, os habitantes de Jerusalém sofriam com secas, tufões, abalos sísmicos, epidemias, cercos, invasões, guerras194, resultando em fome195 e pobreza. Havia mendigos por toda cidade: à porta da

186

K. HESS, Diakoneo, p. 449. O autor cita a parábola do bom samaritano como exemplo disso: o sacerdote e o levita possivelmente sabiam-se cumpridores da lei pelas esmolas que davam, e não sentiam-se comprometidos em socorrer o ferido. 186K. HESS, Diakoneo, p.449.
187
J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 179.
188
Cf. J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 179-185.
189
A qûppah compunha-se também de alimentos e roupas. Cf. J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de
Jesus, p. 173.
190
O tamhûy compunha-se de pão, favas, frutas; na Páscoa, era acrescentado o vinho prescrito. Era
ração para um dia. Cf. J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 183s.
191
Há uma descrição detalhada dessas instituições judaicas em J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de
Jesus, p. 131ss.
192
Cf. K. HESS, Diakoneo, p. 449. Igualmente PHILIPPI, Diakonie I, p. 621.
193
Cf. J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 175ss.
194
Mais informações: J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 197-202.
195
Documentos antigos mencionam as repetidas vezes que os habitantes de Jerusalém sofreram fome:
Josefo, Antiquitates Judaicae 3.15.3; 20,2,5; 20,5,2; Dio Cássio, 160,1; Eusébio, Chron. Canon; Tácito, Ann. 12,43; Orósio 7,6, 17, apud C. BROWN, “Pobre” (ptochos e derivados), p. 571.

49

cidade, perto dos lugares santos, especialmente do Templo, nas estradas (ex.: o cego Bartimeu, Mc 10.46-52)196. Uma vez que “a distribuição das esmolas era considerada particularmente meritória, se feita na Cidade Santa, (...) Jerusalém era centro
da mendicância (...), cidade dos vagabundos, (...) [os quais viviam] da importância
religiosa da Cidade Santa197”.
Em contraposição a todas essas prescrições, na Grécia Antiga não havia qualquer cuidado público dos pobres, nem sequer uma motivação de ordem religiosa para alguma boa ação individual. Consideravam a caridade para com os pobres que
sofreram golpes do destino, “uma virtude a ser exercida pelas classes abastadas”. A
ajuda que os ricos oferecessem aos infelizes (dependentes parcial ou completamente
da ajuda de outros) era útil à sociedade, “mas não era um ato religioso ou ético198”.
O mesmo sucedia na cultura romana199.
Diferente era na cultura egípcia, que tinha por lei a prática da misericórdia. A
mesma ficou conhecida em todo mundo oriental e foi referência por muito tempo
para o mundo antigo200.
3.3 - O ágape: sua motivação e suas fases
“O ágape é a instituição fundamental na comunidade cristã dos primeiros sé-

196

O peregrino tinha a obrigação de dar esmolas quando chegasse em Jerusalém. Assim, é compreensível que houvesse mendigos já nas estradas que davam acesso à cidade. Cf. J. JEREMIAS, Jerusalém
no tempo de Jesus, p.182.
197
J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p.166-168. O autor diferencia os pobres que garantiam
seu sustento com seu trabalho (escribas, escravos, diaristas) e os pobres totalmente dependentes da
ajuda alheia (doentes, mutilados). Cf. J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p.157ss.
198
H.-H. ESSER, “Pobre”- ptochos, ptocheuo, ptocheia, p. 566.
199
Cf. A.-L. FENGER, Pobreza, p. 701.
200
”O jovem cristianismo entrou em um mundo que conhecia a misericórdia e a praticava” (“Das junge
Christentum trat in eine Welt, die von Barmherzigkeit wusste und sie ausführte”). E. BEYREUTHER,
Die christliche Diakonie im Altertum, p. 11. Os egípcios, a exemplo de sua própria divindade, tinham
por lei a prática da misericórdia, garantindo assim o zelo e cuidado dos pobres. Cf. A.-L. FENGER,
“Pobreza”, p. 701. Beyreuther inicia sua exposição sobre os fundamentos da diaconia na Antigüidade,
mencionando as Sete Obras de Misericórdia dos egípcios, que beneficiam os famintos, sedentos, nus,
estrangeiros, presos, enfermos e mortos. Diz que estas eram levadas muito a sério pelos egípcios e
amplamente conhecidas no Oriente. Cf. E. BEYREUTHER, Die christliche Diakonie im Altertum, p. 11.
Mais informações em: H. VONHOFF, Samaritaner der Menscheit, p. 11-14.
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culos201”.É um dos nomes que se deu à refeição comunitária eucarística202 que,
mais tarde, foi dividida em dois rituais distintos: o culto eucarístico e o ágape autônomo não eucarístico203. Portanto, a Ceia do Senhor não somente esteve ligada a
uma refeição real na sua origem, mas manteve-se assim por muitas décadas204.
Os ágapes205eram provavelmente celebrados todos os dias, ao entardecer206.
As pessoas traziam alimentos e outros bens para partilhar com os demais, com o
objetivo de suprir os irmãos necessitados207. Essa instituição cristã auxiliava na prática comunitária da hospitalidade208.
As fontes motivadoras para a realização dos ágapes podem ter sido: a) a prática de Jesus de alimentar pessoas, comprovando que ele se importava com as necessidades corporais das pessoas. b) As palavras de Jesus aos discípulos no contexto
da multiplicação dos pães: “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mc 6.37 e par.). c) Cristo, o Senhor, veio para servir, dando sua vida por muitos (Mc 10.45, Lc 22.27). Desta forma, deu exemplo da inversão dos papéis hierárquicos e declarou que assim
também deve ser entre os seus209. A comunidade tinha a intenção de seguir o caminho indicado, até mesmo em gratidão à diaconia de Cristo e, assim, corresponder ao

201

M. G. NOVAK, Introdução a Hipólito e a Justino, p. 58.
Há diferentes expressões que se referem à unidade (refeição e eucaristia): partir do pão (At 2.42 e
outros); Ceia do Senhor (1 Co 11.20); Ágape - refeição do amor (Jd 12; 2 Pe 2.13; Inácio, Carta aos
Romanos 7.3, p. 68; Inácio, Carta aos Esmirnenses 8.2, p. 81 e outros) e Eucaristia (Didaqué IX.15, p.
34, Inácio, Carta aos Filadélfios 4.1, p. 72 e outros). Cf. B. REICKE, Diakonie, Festfreude und Zelos, p.
202

14-15.
203

Por falta de fontes, não se sabe o exato desenvolvimento que resultou nesta divisão. As fontes
disponíveis não informam práticas uniformes. Plínio, em sua carta a Trajano (ca. 111-113), menciona
ter proibido as refeições comunitárias eucarísticas, e ter sido obedecido nessa ordenança pelos cristãos na Bitínia (Epíst. X). A Tradição Apostólica de Hipólito (séc. III) explicita a existência dos ágapes
autônomos, não eucarísticos. Cf. Tradição Apostólica 66.10-15, p. 58.
204
Seguem pontos centrais sobre a prática do ágape. O assunto retorna no cap. 2, quando se trata do
culto cristão no primeiro século.
205
Doravante, ágape se refere à refeição comunitária eucarística. Embora não haja unanimidade entre
os autores, podem ser consideradas fontes que se referem ao ágape: 1 Co 11.17-34, Didaqué IX, p.
32 (menos controvertido) e X, p. 33-34 (mais controvertido) e Inácio, Carta aos Esmirnenses 8.2, p.
81.
206
Talvez as refeições diárias das viúvas (At 6.1) estivessem ligadas aos ágapes diários. Cf. J. ROLOFF,
Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 50.
207
Quem tinha mais, trazia mais. Dos alimentos trazidos, separava-se o pão e o fruto da videira sobre
o qual se dava graças, para o memorial da Ceia do Senhor.
208
Irmãos em viagem, apóstolos e outros líderes das igrejas que tinham tarefas a realizar em diferentes cidades, podiam contar com esta hospitalidade. Cf. secção 3.4, cap. 1.
209
Mc 10.43-44, Mt 20.26-27; Lc 22.26-27. Cf. Jo 13.14-15.
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envio de seu Senhor. Ela compreendeu que o discipulado cristão implica servir e agir.
d) “Tive fome e me destes de comer”- abre a lista de seis ações mencionadas por
Jesus (Mt 25.35 ss). Isso também estava presente para os cristãos. e) A prática do
“partir o pão” marcou o que era e o que queria ser a comunidade cristã: comunidade
de pessoas igualadas em Cristo, vivendo a realidade batismal de Gl 3.28210. f) Os
cristãos eram perseguidos, ameaçados, tinham necessidades materiais211 e estavam
conscientes de que precisavam do apoio mútuo212.
A prática do ágape, com certeza, incluía a denúncia (aberta ou velada) e a crítica ao sistema que marginaliza, exclui e separa em classes sociais213, bem como a
discriminação de gênero214.
1 Co 11.17-34 é uma das fontes importantes que informa sobre o ágape. O
apóstolo Paulo adverte os coríntios a respeito de suas refeições comunitárias eucarísticas, porque eles estão falhando no componente social das mesmas215. Paulo sus-

210

I. R. REIMER, O pão na crise. Alimentando a resistência, p. 76.
Hoefelmann cita este como o primeiro motivo para a koinonia, ou seja, a partilha dos bens, referindo-se especialmente ao contexto da comunidade judaica-cristã em Jerusalém: os apóstolos precisavam do apoio financeiro, uma vez que abandonaram suas profissões, e mesmo não poderiam desenvolver a pesca e a agricultura em Jerusalém, onde o trabalho característico era a construção civil e o
artesanato. Cf. V. HOEFELMANN, A comunhão de bens..., p. 25s.
212
Jeremias aponta semelhanças entre as instituições judaicas do tamhûy e da qûppah e a instituição
cristã do ágape: a refeição é diária e comunitária; os víveres são distribuídos para pessoas necessitadas, domiciliadas no lugar, especialmente as viúvas; órfãos e viúvas recebiam alimentos para o dia
seguinte. Cf. J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 184-185. Entre os essênios, havia igualmente refeições em comum, com cuidado aos pobres (A Regra Massiânica, ou 1QSa 2.17s). Os essênios cuidavam bem dos doentes (Fílon, Quod Omnis Probus Liber Sit 12,87; Apol. 13), tinham contribuições regulares (impostos) que revertiam para o bem dos necessitados, pobres e idosos (Documento de Damasco XIV, 12ss), e viviam a comunhão obrigatória dos bens, renunciando às propriedades,
apud K. HESS, Diakoneo, p. 449. Os essênios tinham ainda um funcionário particular, encarregado de
providenciar roupas e outras coisas necessárias aos irmãos em trânsito (B.j.II 8,4, parágr. 125), apud
J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 183.
213
Pobres e ricos, escravos e livres, os que têm e os que não têm.
214
Mulheres batizadas também participavam naturalmente do ágape, eram suas anfitriãs, e, possivelmente, nas origens, também as presidiam. Suspeita-se que este pode ser um dos problemas que causou a designação dos Sete em At 6: as mulheres judaico-helenistas, menos rígidas nas normas patriarcais, não tinham mais participação na “diaconia diária”, isto é, não lhes era mais permitida a liderança na diaconia diária. Assim, determinou-se, imediatamente, um grupo de homens helenistas para
assumirem as atividade locais, incluindo os ágapes diários. Cf. I. R. REIMER, Vida de mulher na sociedade e na igreja, p. 20-21; Cf. E. S. FIORENZA, As origens cristãs..., p. 197.
215
Cf. J. ROLOFF , Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 50.
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tenta que a negligência com a dimensão comunitária e social no ágape resultou em
divisão, desigualdade216 e morte 217.
A separação do ágape original em duas partes distintas causou perdas para
ambos os lados, como expressa Paul Philippi: “Com toda a certeza a tardia separação
do ágape do centro eucarístico contribuiu para a sua degeneração e, por fim, para a
rejeição da “ceia de amor”. Por outro lado, entretanto, também dever-se-ia perguntar, de modo mais enérgico, se o centro eucarístico também não saiu perdendo com
a eliminação dos traços ‘agapéicos’”218.
Alguns motivos são arrolados para a separação em duas unidades daquele ágape original. Entre elas, o crescimento numérico da igreja cristã219, a centralização
na refeição sacramental220 e a exigência do jejum antes da eucaristia221.
Os
Eles

216

ágapes

eram

autônomos222

realizados

à

mantiveram
tardinha224

sua
e

característica
seguiam

diaconal223.

uma

liturgia

Membros fortes e saciados, membros fracos e doentes.
1 Co 11.30. Os que chegavam antes, provavelmente os mais abastados e livres do horário que cabia aos trabalhadores e escravos, comiam e se fartavam e ainda “há quem se embriague” (1 Co
11.21). Desse modo, falta alimento para os demais. E isso tem conseqüências negativas para os mais
pobres da comunidade e conseqüentemente, lesa a unidade-Corpo. Cf. N. SCHNEIDER, Pecado e sacrifício na Ceia do Senhor, p. 119-128.
218
“Die späte Abtrennung der Agape vom eucharistischen Zentrum hat ganz gewiss zu ihrer
Degeneration und zur schliesslichen Abstossung des ‘Liebesmahls’ beitragen. Doch sollte auch die
Gegenfrage ernegischer gestellt werden, ob nicht auch das eucharistische Zentrum durch den Ausfall
der agapeischen Züge gelitten hat”. P. PHILIPPI, Diakonie, p. 624.
219
Cf. J. LEIPOLT, Agapen, p. 169.
220
Cf. W. D. HAUSCHILD, Agapen I, p. 750.
221
Cf. SCHMIDT-LAUBER, p. 68. O culto eucarístico passa a realizar-se uma vez por semana: ao amanhecer, no domingo. Justino, Apologia 1. 67.3,7, p. 83-84. O jejum antes da eucaristia está prescrito
na Tradição Apostólica 82.15, p.62.
222
A autora opta pelo termo ágape autônomo para diferenciar do ágape integral original e para destacar sua nova forma, isto é, avulsa, independente da Eucaristia. Alguns autores optam pelo ágape privado, acentuando o caráter íntimo do ágape e restrito a pessoas convidadas. Bo Reicke apresenta
uma subdivisão dos ágapes autônomos: ágapes das viúvas, ágapes dos convertidos, ágapes dos falecidos e ágapes dos mártires, tratando-os detalhadamente em seu livro. Cf. B. REICKE , Diakonie, Festfreude und Zelos, p. 66 -164.
223
São refeições comunitárias, organizadas pelos membros abastados, que querem expressar o amor
fraterno. Cf. J. A. JUNGMANN, Agapen als Mahl, p. 180. Segundo Hamman, a finalidade social do ágape fica clara através dos que são convidados para participar: pobres, viúvas e outras pessoas assistidas. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 212.
224
Cf. M. RUHFUS, Diakonie - Lernen der Gemeinde, p. 36. O rito da lâmpada (lucernare) também o
indica, bem como a prescrição para dispensar as viúvas convidadas antes do cair da tarde(Tradição
Apostólica 74.1-5, p. 60), talvez porque os ágapes, às vezes, se estendessem um pouco mais.
217
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própria225. Os diáconos tinham funções regulares no ágape autônomo226. Na ausência do bispo, eles os presidiam227.
Tertuliano (séc. III) explicita os contrastes entre os ágapes vespertinos dos
cristãos e as festas e farras feitas pelos não-cristãos228. São autores que escrevem
sobre os ágapes autônomos: Plínio, o jovem governador229, Clemente de Alexandria
(ano 150-211)230; Hipólito231, Tertuliano232, Atanásio (ano 295-373)233 e Agostinho234.
Os ágapes autônomos constam ainda na Didascália dos Apóstolos235, nas Constituições Apostólicas236 e em relatos da vida de mártires237.
3.4 - Hospitalidade
“A hospitalidade já era tida como uma das virtudes mais nobres da Antigüidade, pois o peregrino estava sob a proteção da divindade. O Antigo Testamento conhece e cultiva a hospitalidade”238.
As comunidades cristãs também empenham-se na prática da hospitalidade.

225

Hipólito descreve o ágape autônomo nos capítulos 62 e seguintes da sua Tradição Apostólica. Todo
o comportamento das pessoas ao longo do ágape segue instruções. Devem manter uma postura digna, e o objetivo é o testemunho para os não cristãos: os cristãos são lembrados que são “sal da terra”, sinal para a sociedade (Tradição Apostólica 70.6, p. 59).
226
Introduzir a lucerna, e recitar o(s) salmo(s) com aleluia. Tradição Apostólica 64.1-2, 66.1-3, p. 5758.
227
Tradição Apostólica 72.10-11, p. 59.
228
As ceias do amor cristão são simples, modestas, sem bebedeiras e glutonarias, iniciadas e terminadas com oração. Nelas, os humildes gozam de uma consideração superior, e ao final, todas as pessoas saem com decência. As festas pagãs custam grandes quantias, há comida e bebida em exagero,
muitas vezes dedicadas a deuses pagãos, e ao final, as pessoas retiram-se dali comportando-se de
forma indigna. Tertuliano, Apologético 39, p.20.
229
Plínio, ao imperador Trajano (Epíst. X.96, p. 14). Concorda com essa interpretação: J. A. JUNGMANN, Agape als Mahl, p. 181.
230
Clemente de Alexandria, Paidagogós 2, 4-8, 1 e Clemente de Alexandria, Stromateis IV, 10.1, apud
J. A. JUNGMANN, Agapen als Mahl, p. 181; Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 39.
231
Tradição Apostólica 66.10-74.7, p. 58-60.
232
Tertuliano, Apologético 39, p. 20.
233
Atanásio, De virgintate 13 e 14, apud P. DUFRESNE, Liturgia da Igreja Doméstica, p. 59.
234
Agostinho escreve: “É que as nossas ágapes alimentam os pobres “ (Contra Selsum Man. XX, 20),
apud H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 39.
235
Didascalia Apostolorum 9.28, apud H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 39.
236
Constituições Apostólicas II, 28, apud H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 39.
237
Mártires celebraram ágapes como sua última refeição, como consta em Passio Perpetuae 17 (de
202/203), apud J. LEIPOLDT, Agapen, p. 169, e outros.
238
Cf. U. ZILLES, Didaqué, p. 71-72. Israel respeitava os estrangeiros, porque conhecia bem a vida de
peregrino. Cf. Ex 23.9.
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Ela é referida muitas vezes no Novo Testamento239. A omissão e a conseqüente expansão do cristianismo deve muito aos cristãos que abriram suas casas para se tornarem locais de encontro e convívio de comunidades cristãs240. O apóstolo Paulo
também contou permanentemente com a hospitalidade241.
Na Igreja Antiga, ser hospitaleiro era requisito para ocupar cargos242. O Pais
Apostólicos também referem-se à hospitalidade em seus escritos. A Didaqué, por
exemplo, dedica dois capítulos para orientar acerca da hospitalidade243. Nas orientações apresentadas, está estabelecido um período máximo de acolhimento integral244,
o qual inclui o empenho da comunidade anfitriã em providenciar trabalho para o
hóspede245.
Conclui-se que a instituição do ágape previa um cuidado já organizado, que
amparava tanto as lideranças itinerantes246, quanto os irmãos em viagem247, sendo
que estes podiam contar com aquele reduto seguro em tempos tão inseguros e ameaçadores248. Comunidades como as de Corinto e de Roma foram caracterizadas como

239

Tanto a hospitalidade para com irmãos de fé (Mc 9.37; Mt 10.40s), quanto a hospitalidade indicada
para o estranho, o estrangeiro, Mt 25.40. Cf. Rm 12.13; 16.1s; 1 Pe 4.9; Hb 13.1s; 3 Jo, entre outros.
240
Referem-se às comunidades domésticas: At 12.12; Rm 16.5,23; 1 Co 16.15,19; Cl 4.15; Fm 2.
241
Um exemplo se encontra em At 18. A hospitalidade de Áquila e Priscila possibilitou o trabalho missionário de Paulo em Corinto. Cf. U. ZILLES, Didaqué, p. 71.
242
É requisito para o cargo de viúva da igreja (1 Tm 5.10), e para o bispo (1 Tm 3.2, Tt 1.8).
243
Didaqué XI quanto à hospitalidade para com os apóstolos e profetas, e Didaqué XII, para com os
irmãos e as irmãs em geral. Cf. Didaqué XI-XII, p. 35-37. Algo semelhante à Didaqué XII se encontra
em 2 Ts 3.6-13.
244
O período de até três dias. Didaqué XII, 2, p.37. Quanto aos profetas e apóstolos (aqueles que
ocupam cargos em nível geral, e não estão responsáveis por uma comunidade local), eles têm passagem breve pelas comunidades. Devem ficar um a dois dias. “Se ele, porém, permanecer três dias é
um falso profeta”. Cf. Didaqué XI, 5, p. 35. E segue orientando: Ao seguir viagem, não deve receber
dinheiro. Receberá da comunidade hospedeira “o pão necessário até a seguinte estação” (Didaqué
XI,6, p. 35) e ainda donativos, caso argumentar que sejam para necessitados (Didaqué XI,12, p. 36).
245
Didaqué XII, 3-4, p. 37. Essa orientação aponta para um serviço que não é meramente assistencial:
o visitante que se tornar morador na cidade, deve assumir seu sustento com recursos de seu próprio
trabalho. Assim, após ter sido beneficiado com a hospitalidade da comunidade, passará a ser colaborador, a fim de que o trabalho de hospitalidade tenha prosseguimento. Isso indica para a reciprocidade cristã, tema do autor Lohfink em seu escrito: Cf. G. LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades?, p. 137-147.
246
Viagens oriundas da tarefa de proclamar a boa-nova por onde quer que fossem.
247
Viagens por representarem suas comunidades em alguma tarefa especial, ou por motivos pessoais.
248
É importante lembrar que contextos como o das perseguições imperiais, bem como da hostilidade
do Judaísmo, as fomes e outras dificuldades que o jovem cristianismo enfrentava podiam requerer
esse socorro. Beyreuther menciona a prática cristã de hospedar e esconder perseguidos. Cf. E. BEYREUTHER, Die christliche Diakonie im Altertum, p. 13.
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comunidades hospitaleiras249.
A motivação para a prática da hospitalidade cristã pode achar-se nos seguintes fatores: a) Jesus declarou que Ele se encontra nos estrangeiros250; b) havia necessidades desse serviço no contexto de viagens251 e de perseguições252; c) o serviço
de hospedarias existente deixava muito a desejar253; d) a hospitalidade cristã significava amparo e proteção aos irmãos e irmãs.
3.5 - A caixa comunitária
A partilha de bens identificava a comunidade cristã nos primórdios. Ela está
presente como um dos quatro itens no texto bíblico, conhecido como aquele que
contém o sumário da vida comunitária em Jerusalém, qual seja, At 2.42254. Ali, o
termo comunhão [koinonia] refere-se à prática de partilha de bens existente entre os
cristãos255. A partilha de bens no contexto das comunidades cristãs fez-se necessária,
uma vez que a grande maioria dos membros constituía-se de pessoas pobres. No
caso da comunidade de Jerusalém, eram maioria os escravos, diaristas, mendigos,
artesãos256.
249

De Corinto, cf. Clemente, Carta aos Coríntios 1,2, p. 20; quanto à comunidade de Roma, cf. Eusébio
de Cesaréia, História Eclesiástica IV, 23.10, p. 249.
250
Cf. Mt 25.35, 44.
251
Hamman escreve detalhadamente sobre o longo tempo que levavam as viagens, tanto marítimas
quanto terrestres. Longe de casa, os viajantes e também os animais que transportavam as pessoas,
necessitavam desse serviço, o qual incluía local de descanso, banho e alimentação. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 32-34.
252
Mencionado acima.
253
Hamman descreve as hospedarias do segundo século no âmbito do Império Romano assim: havia
pouca higiene, falta de honestidade, não ofereciam conforto e eram locais de prostituição. Cf. A. G.
HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 32-33.
254
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações”. Cf.
também At 2.41-47, 4.32-37; 5.1-11.
255
Lucas, ao escrever este relato, quis motivar sua comunidade alvo à pratica da partilha de bens, pois
entendia que é da vontade de Deus que “a fé comum conduza à preocupação pelo bem-estar material
de todos”. Cf. V. HOEFELMANN, A comunhão de bens..., p. 25. Esse também é o pensamento do apóstolo Paulo, quando motiva Corinto para a coleta destinada à comunidade de Jerusalém. Cf. 2 Co 89. Segundo Drane, o “comunismo cristão” fracassou, porque não se estabeleceu uma comunhão de
trabalho, apenas de consumo. J. DRANE, A vida da igreja primitiva, p. 77. Jeremias refere-se ao contexto geográfico, político e climático desfavorável, que também atingia a comunidade cristã de Jerusalém, causando o empobrecimento dos cristãos. Cf. J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p.
159ss, 172. Igualmente cf. M. N. DREHER, A Igreja no Império Romano, p. 82. Hoefelmann menciona
ainda a falta de um trabalho em nível estrutural por parte da comunidade de Jerusalém, “embora
tenham sacudido os alicerces do Império” . Cf. V. HOEFELMANN, A comunhão de bens..., p. 26.
256
Cf.JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 159ss, 172
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Não se tratava de uma lei que devesse ser cumprida, mas a atitude de ofertar
acontecia a partir da liberdade cristã257. Tertuliano, em sua obra Apologético 39,
menciona a caixa comum (arca)258. Ele fornece mais informações acerca da mesma:
o dinheiro depositado nela era chamado de deposita pietatis259. As contribuições eram livres e costumavam ser modestas260.Quanto ao destino261 deste dinheiro, Tertuliano segue: “para nutrir e sepultar (dignamente) os pobres, para socorrer meninos e
meninas que não têm recursos nem pais, ou os servos262 que ficaram idosos, ou ainda os náufragos. E se alguns cristãos sofrem nas minas, nas ilhas, nas prisões, unicamente por causa do nosso Deus, eles se tornaram os filhos queridos da religião
que confessaram”.263
Nessa síntese, Tertuliano abarca muitas das ações diaconais empreendidas
nos primórdios. De modo geral, verifica-se que os pobres são alvos prioritários das

257

Justino escreve: “Os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade,
dê o que bem lhe parece, e o que for recolhido entregue-se ao presidente”. Justino, Apologia 1, 67.6,
p. 83. Nisso, a comunidade cristã difere da dos essênios, pois a partilha de bens era obrigatória para
todos os que integrassem a comunhão. Cf. J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 183; Cf. K.
HESS, Diakoneo, p. 449. “Em Qumrã, a partilha era cuidadosamente regida por normas”. Cf. J. DRANE, A vida da igreja primitiva, p. 77.
258
Tertuliano, Apologético 39,p. 20. Nesse documento, Tertuliano defende o cristianismo de críticas
como luxo, desperdício, orgias, etc. Todo o texto concentra-se em descrever o ágape dos cristãos. O
que Tertuliano cita acerca da caixa comunitária está inserido no texto, de formas que se pode supor
que o recolhimento do dinheiro dava-se no âmbito dessa refeição litúrgica. Está a favor dessa hipótese: P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 625. Também o texto paulino de 1 Co 16.1, bem mais antigo, já se
refere ao ofertar semanalmente no contexto do culto.
259
Isto é, depósitos da piedade.
260
Cada pessoa contribui, ou “num dia fixo do mês, ou quando quiser, e se quisesse e pudesse”. Tertuliano, Apologético 39, p. 20.
261
A partir dos itens apresentados por Tertuliano, informar-se-á como isso se verificou como realidade
nas comunidades dos primeiros séculos.
262
Isto é, escravos.
263
Tertuliano, Apologético 39, p. 20. Luciano de Samósata (ca. 170), um observador sarcástico dos
cristãos, escreve satirizando a respeito do zelo dos cristãos pelo prisioneiro Peregrino. Este recebeu
tudo dos irmãos, não lhe faltando coisa alguma: tinha companhia de cristãos nas noites, conseguida
por suborno aos guardas, boas refeições, visitas ao romper da manhã, “conversações sagradas”, consolo, e até intercessores e defensores de outros lugares. “Pois esta gente, sempre que tais coisas
atingem sua comunidade [prisão de algum irmão] é de uma atividade e atuação incompreensíveis, e
não poupa esforços nem despesas”. Luciano encerra escrevendo que Peregrino ainda recebeu vultosa
soma de dinheiro, e, “deste modo, ele conseguiu bons rendimentos”. Luciano, Peregrinus 12, apud G.
LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades?, p.223.
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mesmas264. Quanto aos órfãos, há muitos textos antigos que recomendam o cuidado
deles265. Eles representam aqueles que estão sem proteção e defesa266. A salvação
para eles fora do cristianismo dava-se unicamente através da prostituição ou da escravidão267. Além de sustentar e educar órfãos, a comunidade cristã providenciava
pais para órfãos cristãos268.
Quanto à situação dos escravos, eles integram a comunidade cristã269, podendo tornar-se líderes da mesma270. Algumas vezes, a comunidade cristã pagou resga-

264

Mencionam a caixa comunitária, além de Tertuliano, a Didascália dos Apóstolos IX, 36.4-6; Cipriano, De opere et ellemos, 15; Constituições Apostólicas II, 36, 8, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 146. Segundo a lista de Tertuliano, são eles: os pobres no contexto de sua morte, jovens
pobres e órfãos, escravos que envelheceram, náufragos e prisioneiros. Acrescente-se a essa lista os
desempregados e viajantes, mencionados na Didaqué, e as viúvas. Quanto ao sepultamento digno aos
pobres, cf. Cap. 2.4.3, p. 112.
265
Hermas, Mandamento VIII, 10, p. 205; Hermas, Parábola I, 8, p. 218; V,7, p. 223; IX, 102, 2, p.
226; Aristides, Apologia 15; Justino, Apologia 1, 67, p. 83. Entre outros. Cf. A. G. HAMMAN, A vida
cotidiana..., p. 134-136.
266
Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 134. Há raízes judaicas para o zelo com órfãos. Cf. Êx
22.21-23.
267
Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 134. Havia um costume antigo de se expor as crianças
que ninguém quisesse. Muitas vezes, elas eram recolhidas e criadas para a servidão. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 134. O autor cita dois homens públicos que se importaram com os órfãos.
Foram eles Plínio (governador da Bitínia de 111-113) e Trajano (imperador romano de 98-117). Contudo, Trajano não considerou os órfãos de pais escravos. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p.
135.
268
Orígenes (m. em 253/254) foi adotado por uma mulher cristã. Cf. Eusébio, História Eclesiástica IV,
2, p. 197-198. Também filhos de mártires foram adotados. Cf. Ata Perpétua e Felicidade, apud A. von
HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 185. Acta Agathonicae, apud A. G. HAMMAN, A vida
cotidiana..., p. 136. Lactâncio (início do séc. IV) diz que os cristãos não devem apostatar de Deus por
preocupar-se com o paradeiro de seus filhos, porque a esses não faltará proteção e ajuda. Lactâncio,
Institutiones VI, 12, apud A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 185.
269
A comunidade cristã apoiava os escravos de forma individual, não estrutural. Cf. G. LOHFINK, Como
Jesus queria as comunidades?, p. 130-33. Ela não propôs explicitamente o fim do regime escravagista
no âmbito geral. Este procedimento foi alvo de crítica. Von Harnack escreve que as mudanças que
vieram, não vieram pelo cristianismo. Cf. A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 195.
Também Paulo, quando escreve a Filemom, não pede a libertação do escravo-irmão Onésimo, mas
pede a este líder da igreja-doméstica que trate Onésimo como irmão (Fm 2). Quanto às estruturas de
submissão em Paulo, ver J. ERNST, Trabalho caritativo, p. 934.
270
Philippi afirma que a Igreja Antiga caracterizou-se por transformar a relação patrão-escravo em
irmão-irmão, sendo que “escravos podiam até tornar-se bispos” (“Sklaven konnten sogar Bischöfe
werden”). In: P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 625. Harnack cita exemplos de líderes que tinham origem
escrava: Pio, irmão de Hermas; Calisto, o diácono e depois bispo; e talvez também Eusébio de Cesaréia. Cf. A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 192.
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tes de escravos com os fundos da caixa comunitária271. De forma especial, a comunidade cristã assumia os cuidados pelos escravos idosos272.
Quanto aos náufragos, estes compunham um grupo muito atingido por necessidades econômicas. Segundo Hamman, as vias marítimas eram muito usadas nos
primeiros séculos e os naufrágios eram comuns273. A existência de náufragos nos
portos onde se localizavam as primeiras comunidades era comum274.
Quanto aos presos275, o auxílio estendido a esses era por meio de visitas276,
consolo e comida277. A visita era tarefa geralmente dos diáconos278. A comunidade
cristã preocupava-se em especial pelos cristãos presos, e forçados ao trabalho nas
minas279. Ela economizava para sustentar esses cristãos ou mesmo para libertálos280. A comunidade cristã também orava por seus presos281.

271

Essa prática não era incentivada. Inácio inclusive alerta quanto a escravos que aproximam-se da
comunidade com este intuito. Cf. Inácio, Carta a Policarpo 4.3, p. 86.
272
Os escravos idosos ou mesmo doentes estavam em situação mais difícil. Um documento do imperador Cláudio (ano 41-54) desmascara a prática do abandono dos escravos doentes. O imperador decreta que os senhores deveriam cuidar de seus escravos doentes, e libertá-los quando sarassem. Quem
matasse um escravo doente, mesmo por negligenciar cuidados, seria perseguido por homicídio. Cláudio, Suetônio, 25, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 137, 139. Mas também cristãos trataram mal seus escravos. O Sínodo de Elvira (ano de 306) delibera sobre a situação de uma senhora
cristã que bateu tanto na sua escrava a ponto desta morrer três dias depois. Sínodo De Elvira, c. 5,
apud A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 195. O mesmo autor elabora uma crítica à
Igreja Antiga que não deixou nenhum documento exortando os cristãos a não abusarem sexualmente
de suas escravas. Cf. A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 195, nota 1.
273
Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 26. “A viagem por terra era menos confortável e muitas
vezes menos rápida; e, longe das grandes artérias e nas regiões montanhosas, menos segura.” A. G.
HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 31.
274
Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 138.
275
Hb 10.34 já fala da compaixão para com os presos.
276
Inácio, Carta aos Esmirnenses 6, p. 80; Aristides, Apologia 15, p.51-52. Atos de Tecla; Tert. ad
uxor. II, 4; Clemente. a Tiago 9, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 141.
277
Cipriano recomenda o cuidado com os irmãos encarcerados, “para que nada lhes faltasse em víveres, vestuário e dinheiro”. Cipriano, Ep. 12.1, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 213. Segundo Hamman, nas histórias dos mártires há muitos relatos desse apoio. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 188. Entretanto, muitos cristãos presos recusaram esses abrandamentos para não serem
pesados à comunidade. Martyrium Pionii, 11,4, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 141.
278
Os diáconos Tércio e Pompônio servem Perpétua e Felicidade (ano de 202/203) no cárcere. Passio
Perpetuae et Felicitatis 3,4, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 141.
279
Os trabalhos forçados eram de 10 anos. Digest. XLVIII, 19,23, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 143. Hamman, baseado num escrito antigo, descreve a situação nas minas: as pessoas eram
marcadas a ferro em brasa, trabalhavam acorrentados, havia revezamento por turno para não interromper o trabalho, o ar era irrespirável, o calor sufocante, as pessoas adoeciam e os guardas eram
impiedosos. Tucídides VII, 27, apud A. G. HAMMAN, a vida cotidiana dos primeirso cristãos, p. 143.
280
Constituições Apostólicas IV, 9; V, 1, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 144.
281
Cf. Clemente, Carta aos Coríntios 59.4, p. 61.
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Quanto às viúvas, elas, ao lado dos órfãos, compõem o grupo mais referido
para receber amparo da comunidade cristã282. Sem o apoio material dos esposos,
elas dependiam das ofertas dos fiéis283. Foram chamadas de “altar de Deus”284.
Possivelmente, estas caixas comunitárias sustentavam ainda os professores itinerantes285 e as pessoas que ocupavam cargos na comunidade, as quais deixavam
de exercer suas profissões. “A Igreja, no século III, era uma força financeira a serviço dos pobres a tal ponto que ela suscitou a inveja e cobiça por parte das autoridades e funcionários do Império Romano”286.
Eram diáconos que administravam a caixa comunitária, prevista para prestação de auxílio287. Tratava-se de grandes quantias, o que justifica a insistência de que
bispos e diáconos não fossem gananciosos288. A honestidade era indispensável no

282

Tg 1.27 já refere ambos. Elas devem ser visitadas, especialmente aquelas que forem pobres e tiverem muitos filhos. Pseudoclemente, De virg., I, 12, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 136.
Ver também Inácio, Carta aos Esmirnenses 6, p. 80; Inácio, Carta a Policarpo 4, p. 87; Policarpo, Cartaaos Filipenses 6.1, p. 142; Barnabé, Ep 20.2, p. 316.
283
Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 137.
284
Policarpo, Carta aos Filipenses 4.3, p. 141; Tertuliano, ad uxor I, 7; Pseudoinácio, Tars. 9; Constituições Apostólicas II,26, apud A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 185. Didascália dos
Apóstolos IX, 26, 8, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 137. Também Luciano, o pagão, sabe
que órfãos e viúvas são prioritários para a comunidade cristã. Luciano, Peregr., 12, apud A. von
HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 185.
285
Didaqué. XIII,3-7, p. 38.
286
Cf. E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p. 217. A comunidade de Roma, no tempo do bispo Cornélio (ano 250), alimentava 1.500 viúvas e necessitados, além de sustentar: um bispo, 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, leitores e hostiários. Eusébio, História
Eclesiástica VI, 43, p. 423. Conta a história do diácono Lourenço que, oito anos mais tarde (ano de
258), sob a perseguição do imperador Valeriano, quando o prefeito da cidade de Roma queria apossar-se dos bens da igreja a fim de sustentar seus exércitos, o diácono reuniu todos os pobres, doentes, mutilados, leprosos, enfim aqueles que eram sustentados pela comunidade de Roma, e os apresentou ao prefeito: “Este é o tesouro da igreja”. Isso custou-lhe a vida. Lourenço foi martirizado. Cf.
D. ATTWATER, Dicionário de Santos, p. 190.
287
Hermas, Visão 3.26,2. O caráter administrativo do cargo de diácono fica claro na Tradição Apostólica de Hipólito. Cf. Tradição Apostólica. 24.1-4, p. 43. Ambrósio (m. em 397) escreve que os diáconos
administram os bens da igreja. Ambrósio, De officiis ministrorum I, 250; II, 141, apud I. WILGES, A
história e doutrina..., p. 218-219.
288
1 Tm 3, Tt 1, Didaqué XV.1, p. 40 = ‘despreendidos’; Polic. 5.2s, p.142.
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trato das finanças, e esse era um assunto vital nas primeiras comunidades289. Não
era tarefa fácil administrar a caixa comunitária290. Pessoas com esta responsabilidade
ocupavam lugar de destaque291. O bispo Cipriano menciona desvios de verba292 e
Orígenes compara bispos, presbíteros e diáconos com os cambistas e vendedores do
templo de Jerusalém (Mt 21.12), “pois só procuram seu proveito próprio”293.

3.5.1 - Diaconia inter e extra-eclesial
Realizar coletas com a finalidade de apoiar economicamente outras comunidades era prática desde os primórdios do cristianismo294. A coleta para os pobres de
Jerusalém representou um movimento de muitas comunidades gentílico-cristãs a favor da comunidade judaica-cristã de Jerusalém (Rm 15.26)295. Roma também era
conhecida como exemplo de apoio financeiro às comunidades296. A história registra
ainda a ajuda que Cartago, em 253, concedeu aos cristãos da Numídia297. “Por esta

289

Com certeza, a imagem do “ladrão, daquilo que pertence aos pobres”, personificado em Judas Iscariotes, esteve constantemente presente na memória dos cristãos. João escrevera de Judas, no contexto em que critica o gasto de Maria com o bálsamo, usado na unção a Jesus: “Isto disse ele [Judas],
não porque tivesse cuidado dos pobres; mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se
lançava” (Jo 12.6). “Quem é capaz de desviar o dinheiro dos pobres, é capaz de tudo, falta-lhe a
mais elementar humanidade”. Cf. E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p. 218. A caixa comunitária é patrimonium pauperum, ou seja, propriedade dos pobres. N. METTE, Trabalho caritativo, p.
936.
290
Orígenes o escreve num de seus comentários. Diz que não se deve ajudar de forma igual. As pessoas que precisam mais, devem receber mais. Orígenes define que a comunidade cristã ajuda os pobres porque quer restabelecer dignidade às pessoas, procurando entender quais as causas da sua
pobreza. Cf. Orígenes, Do comm. Mateus, Sermão 61, apud A. von HARNACK, Die Mission und
Ausbreitung..., p. 181-182.
291
P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 623. “A gestão desses bens [era] confiada a um diácono e logo ao arcediago”, tornando-o a primeira pessoa depois do bispo, e seu sucessor normal. Cf. A. G. HAMMAN, A
vida cotidiana..., p. 145.
292
Cipriano, Ep. 52.1, apud P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 625.
293
Orígenes, In Matth. 16,21s, apud E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p. 219s.
294
Em At 11.27-30 lê-se sobre a coleta da comunidade da Macedônia para a comunidade de Jerusalém: o contexto era de fome, sob o imperador romano Cláudio, ano 41-54. Cf. J. JEREMIAS, Jerusalém no tempo de Jesus, p. 172.
295
Sobre essa coleta, cf. secção 1.3.1, cap. 1.
296
Inácio, Carta aos Romanos, introdução, p. 63.
297
Cipriano, Ep. 62.76-79, apud P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 625. Hoornaert escreve que se tratava do
resgate de um grupo de escravos cristãos que tinham caído nas mãos de bandidos numídios, e que
custou uma soma enorme à igreja, sinal da “força financeira” que ela representava. Cf. E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p. 217.
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ajuda financeira das comunidades cristãs entre si, sentia-se concretamente a unidade
de toda a igreja”298.
Contudo, a diaconia dos cristãos não se destinava apenas para os batizados
(intra-eclesial), mas também dirigia-se aos não-cristãos (extra-eclesial). Isso porque
o amor cristão não dirige-se apenas aos irmãos batizados299, mas também a pessoas
de fora do círculo da família de Deus.300 Registros muito antigos atestam que isso
aconteceu em diferentes ocasiões.
Os três primeiros séculos foram muito turbulentos. Houve catástrofes, pestes,
que exigiam uma ação emergencial. Mencione-se a situação da peste em Alexandria
no ano de 259301, bem como da peste em Cartago no mesmo ano302. Em 312, outra
vez a peste desafia, desta vez, o amor ao próximo dos cristãos da Ásia Menor303.

3.5.2 - A diaconia como testemunho e desafio
O mundo antigo estava acostumado a aparição de profetas, novas doutrinas,
movimentos que reuniam discípulos em torno de si. Porém, o cristianismo chamou a
atenção pela peculiaridade do seu convívio: o cuidado mútuo, a partilha de bens, a
visitação, a ajuda em calamidades (como pestes), a ajuda a marginalizados e neces-

298

Cf. N. METTE, Trabalho caritativo, p. 937.
Lohfink concluiu que o mandato do amor ao próximo, em primeiro lugar, dirige-se à relação fraterna e sororal dos cristãos, que vivem em comunidade como família de Deus. Cf. G. LOHFINK, Como
Jesus queria as comunidades? p. 137-147 (147-159).
300
Aqui entram temas como “amar os inimigos”, “orar pelos perseguidores”, mas também a prática da
hospitalidade para com estrangeiros, que representava o ultrapassar das fronteiras. Hamman fala na
“fraternidade não fechada, mas aberta, porque a fé reparte com todos, ainda que pagãos”. A. G.
HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 79.
301
O bispo Dionísio de Alexandria (m. em 265), relata em uma carta conservada por Eusébio, sobre a
peste que atingiu sua cidade: os cristãos cuidaram dos doentes, indistintamente. Enquanto isso, os
pagãos fugiam, inclusive dos seus entes mais queridos, repeliam as pessoas já nos sinais iniciais da
peste, abandonavam os moribundos e deixavam os mortos jogados “como lixo”. Dos cristãos, muitos
morreram nesses cuidados, inclusive presbíteros, leigos e diáconos. Com os moribundos no colo, viam
estes morrer, “fechando-lhes os olhos e a boca”. Preparavam os corpos com banho e os enterravam,
e muitas vezes, os sucediam na morte. Eusébio, História Eclesiástica VII, 22, p. 467-470.
302
Cipriano, bispo local, motiva os cristãos a ajudarem a todos. O abandono e os saques pelos pagãos,
criaram o caos ainda maior. O próprio Cipriano ajuda na peste. Cipriano, Pontio Vita. 9ss, apud E.
BEYREUTHER, Die christliche Diakonie im Altertum, p. 14s.
303
Novamente os cristãos foram os únicos que não fugiram, mas demonstraram sua sensibilidade e
amor às pessoas através da ação. Reuniam ainda os maltratados pela fome da cidade num único lugar
e distribuíam-lhes pão. As pessoas, vendo isso, louvavam o Deus dos cristãos. Eusébio, História Eclesiática IX,8, p. 568-572.
299
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sitados da sociedade304. Acrescente-se a esta lista a vivência conforme a declaração
batismal, a qual foi contra os costumes da época, pois integrou grupos diferentes,
deu participação a escravos, mulheres, pobres, crianças, doentes, enfim, pessoas até
então marginalizadas305.
Um texto importante que se tornou um reconhecimento da diaconia dos primeiros cristãos, escrito por um não-cristão, é a carta do imperador romano Juliano
(361-363), que convoca os pagãos para uma concorrência com os cristãos nos moldes do trabalho que estes realizavam306. Juliano não conseguiu vencer a “concorrência”, mas revelou uma realidade existente até então: não havia uma política sistemática de assistência por parte do Estado. “Foram as comunidades cristãs que, pela
primeira vez, trouxeram à consciência pública a obrigação geral em favor de todos os
necessitados”307.
“Com o apoio às viúvas a Igreja Antiga deu, sem dúvida, uma contribuição
importante para a elevação da situação social das classes baixas.”308 A ação de socorro dos cristãos foi alavanca que resultou em leis em favor de pessoas ou grupos
sociais que sofriam309. Além disso, o acolhimento dos forasteiros (philoxenia310) e o
cuidado dos necessitados resultaram na criação de hospícios e hospitais311. Se, por
um lado, esse fato é motivo de alegria, por outro deve lembrar que quanto mais a

304

Cf. K. NORDSTOKKE, Diaconía: Fé y servicio en un mundo que sufre, p. 47. Segundo Hamman, “foi
provavelmente o espetáculo dessa fraternidade vivida que converteu Tertuliano”. O livro Apologético é
seu primeiro livro. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana dos primeiros cristãos, p. 79. Hoornaert lembra
que já o Judaísmo se destacou dos outros povos antigos “pela sua tendência para uma relativa comunhão de bens entre todos”. No caso do cristianismo, tratava-se da comunhão de bens numa tonalidade bem mais radical. E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p. 212.
305
Gl 3.28. A respeito da declaração batismal, cf. E. S. FIORENZA, As origens cristãs..., p. 238-276.
306
Sozomenos V, 15s em: Eusébio, História Eclesiástica V,16. Texto traduzido em G. LOHFINK, Como
Jesus queria as comunidades?, p. 223 e N. METTE, “Fazer da terra um céu”, p. 48.
307
N. METTE, Trabalho caritativo, p. 937.
308
”In der Unterstützung der Witwen hat die Alte Kirche unzweifelhaft einen wichtigen Beitrag zur
Hebung der sozialen Lage der unteren Klassen geleistet”. A. von HARNACK, Die Mission und
Ausbreitung..., p. 185.
309
Cf. em relaçãoaos escravos , nota 272, p. 61.
310
Cf. N. METTE, Trabalho caritativo, p. 951.
311
A origem está na hospitalidade cristã. Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 625. Muitas destas instituições
de cuidado não foram apenas inspiradas no cristianismo, mas também financiadas com o dinheiro que
a igreja reunira.
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diaconia se institucionaliza312, mais ela corre o risco de distanciar-se da comunidade,
até mesmo, da consciência dos cristãos.
3.6 - Diaconia no século IV
Homilias, motivando enfaticamente à partilha de bens, como as de Basílio
Magno, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzo e João Crisóstomo, refletem que a inclinação em direção ao próximo não é natural nas pessoas. O compromisso com os
irmãos pode ser esquecido, ou mesmo abrandado com a doação de esmolas.
Estas homilias são mais um registro de que o mundo continuou a ter “multidões de Lázaros”, “multidões de escravos na porta”313, problemas com migrantes e
estrangeiros, trabalhadores não respeitados no seu direito de salário, muitos que, em
sua miséria, viviam um ‘inferno na terra’314.
João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla (398-403) propôs retomar a
caixa comunitária, fazendo uma projeção em números de que isto resolveria o problema, não só dos cristãos em necessidade, mas também dos demais habitantes315.
Basílio Magno, bispo de Cesaréia (370-397), prega aos proprietários sobre a dádiva
da riqueza, a qual serve para a partilha. Apresenta argumentos contra a esmola, acusa de assassinos os que deixam outros morrer de fome, e afirma que, quando da
morte de uma pessoa rica, os bens desta deverão ser repartidos meio a meio entre
os pobres e os herdeiros316. Enquanto isso, Gregório de Nazianzo tem seu discurso
limitado porque ele próprio não participa na proposta da partilha317.
Todos esses foram homens solitários na sua busca de retomar a diaconia da
comunidade cristã. A igreja perdera sua grande possibilidade de dar nova forma à

312

Tanto em cargos, quanto em instituições (hospitais, albergues, hospícios).
”Sobre o amor aos pobres e a beneficência”, de Gregório de Nissa. C. P. ANDRADE, Os Padres da
Igreja e a questão social, p. 23-24.
314
Inspirado no plano apresentado por João Crisóstomo de “fazer da terra um céu” através da partilha
total dos bens, Mette intitula seu artigo na revista Concilium com esta expressão. Cf. N. METTE, “Fazer da terra um céu”, p. 45-52. O tema da revista é Diaconia.
315
Cf. observações a respeito em: M. N. DREHER, A Igreja no Império Romano, p. 86-89.
316
Comentado em M. N. DREHER, A Igreja no Império Romano, p. 84-86.
317
Cf. M. N. DREHER, A Igreja no Império Romano, p. 86. Dreher apresenta uma síntese do pensamento de autores neotestamentários e extra-bíblicos, sobre o assunto. Cf. M. N. DREHER, A Igreja no
Império Romano, p. 79-89.
313
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sociedade de seu tempo, com base na justiça e na responsabilidade318. Assim, segue
um longo período, que Dreher chamou de “diaconia de esmola”, para prejuízo do
corpo social dos cristãos, e do testemunho cristão no mundo.

318

Há visíveis diferenças na Igreja pré-constantiniana e na igreja pós-constantiniana. O assunto será
trabalhado em diferentes perspectivas. A secção 5.1, do cap. 3, pode ser tomada como exemplo.

II - O CULTO CRISTÃO

1.0 - Introdução
Os cristãos viveram com muita intensidade sua vida cultual. Essa foi fortemente influenciada pela estrutura cultual judaica. Entretanto, apesar de manter estruturas do contexto judeu, os cristãos apresentaram algo inédito, que se tornou peculiar
do cristianismo: a Ceia do Senhor.
As comunidades cristãs do primeiro século realizavam seu culto nessa unidade: refeição e Ceia do Senhor (comunhão de mesa). Reuniam-se para a Ceia do Senhor e, simultaneamente, para a prática da diaconia, da solidariedade, da partilha1.
A estrutura da reunião dos cristãos modificou-se, separando-se em cultos eucarísticos e em ágapes autônomos. Além disso, as comunidades cristãs realizavam
outras formas de cultos, como o culto batismal e as orações públicas diárias. Todas
elas caracterizavam-se por seu caráter comunitário2.
Havia ainda outros ofícios litúrgicos, os quais se diferenciam dos cultos comunitários por acontecerem em situações especiais, geralmente formando uma comunidade ligada àquele evento. É o caso dos ofícios realizados nas prisões, nas visitas a
enfermos, ou mesmo nos sepultamentos.

1

Essas reuniões denominaram-se ágapes. O capítulo 1 trata o assunto. Cf. secção 3.3.
A comunidade toda sabia onde e quando eles se realizavam, e sabia-se convidada para participar.

2
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2.0 - O culto eucarístico ou missa
2.1 - Raízes judaicas do culto cristão
O movimento de Jesus, que deu origem ao Cristianismo, aconteceu em contexto judaico. O Judaísmo se caracteriza pelo zelo religioso, sua vida cultual. Esta,
com mais de um milênio de tradição litúrgica3, influenciou fortemente a vida cultual
dos cristãos. O culto cristão recebeu elementos de três vertentes de origem judaica.
São elas: os cultos no templo, os ofícios na sinagoga e as refeições familiares4.
Dos cultos no templo, destaca-se o caráter sacrifical. Através dos sacrifícios
realizados nos cultos do templo, os judeus se relacionavam com Deus, como nação e
indivíduos. Os sacrifícios diários eram realizados pela manhã e à tardinha (Êx 29.3839)5. Imagens sacrificais encontram-se nas narrativas da instituição da ceia do Senhor6.
Além disso, salmos cantados no culto do templo integravam a eucaristia cristã: Sl 43.4 (“Subirei ao altar de Deus...”), Sl 118.26 (“Bendito o que vem em nome
do Senhor”)7.
O ofício sinagogal tem a ver com a vida do dia-a-dia dos judeus. Embora não
se saiba com certeza como se originaram as sinagogas, aceita-se que elas surgiram
no contexto do cativeiro babilônico (séc. VI aC), quando os judeus se encontravam
temporária e geograficamente distantes do templo8. Os judeus criaram sinagogas.

3

Cf. N. KIRST, Nossa liturgia, p. 20.
A eucaristia foi fortemente influenciada por essas vertentes. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 176. A história mais antiga da eucaristia é a mesma do culto cristão, como se verá mais adiante. Roloff fala de duas formas cultuais judaicas que deram forma ao culto cristão: o culto do templo e
o culto sinagogal. Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 43.
5
Era costume entre os judeus que, por volta desses horários, cada judeu orasse, onde quer que estivesse. Cf. Mt 6.5.
6
Cite-se, por exemplo, “sangue da aliança, derramado por muitos”. J. WHITE, Introdução ao culto
cristão, p. 176. Com o sacrifício de Jesus, acabam os sacrifícios do culto antigo. Jesus inaugura um
novo tempo, estabelece uma nova aliança. Sobre o conseqüente fim da função expiatória do templo,
cf. J. BLANCK, A supressão do templo pela morte expiatória de Jesus, p. 611-13.
7
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 125-126.
8
Ez 8.1;14.1; Ne 9.3.
4
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Elas possibilitaram a reunião para oração e estudo dos preceitos divinos (Ez 11.16; Sl
80.19)9.
A liturgia do ofício sinagogal judaico tinha os seguintes elementos: A oração

Shema (composta de 18 bênçãos), combinada com Dt 6.4-9; 11.13-21; Nm 15.3741; outras orações; leitura da Lei e dos Profetas10; uma palavra de exortação11. A
bênção de Nm 6.24-26 encerrava a reunião12.
Do ofício sinagogal, o culto cristão recebeu a estrutura básica para a denominada Liturgia da Palavra: leitura da Escritura, explicação e oração. A oração sinagogal, juntamente com a oração à mesa dos judeus, deu forma e conteúdo à oração
eucarística, especialmente no bendizer e agradecer a Deus. Da mesma forma o caráter de confissão destas orações foi assimilado pelos cristãos.
A estrutura das orações diárias da sinagoga influiu nas orações públicas diárias cristãs13. Mencione-se ainda a forma de organização sinagogal (presbíteros, anciãos ...), a qual influenciou a organização cristã14. Sua estrutura democrática e de
grande simplicidade contrastou com a do templo, autoritária e ritualista15.
O culto cristão assimila das refeições familiares judaicas as orações de ação de
graças, mas também as ações as quais compõem o rito do cálice, do pão, da luz. A
refeição judaica tem caráter sagrado e social. É compartilhada somente com a família
ou amigos íntimos16. Na refeição do povo judeu, o pai da casa dá graças pelas dádivas e coordena todo o rito ao redor da mesa. Nesse contexto os leigos têm efetiva
participação17.
9

Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 43. A permanência do sistema sinagogal confirma “a intensidade com que se estudava em toda a parte a lei mosaica”. A. BORN, Sinagoga, p.
1440.
10
Cf. At 13.15, Lc4. 17.
11
Era a explicação das Escrituras, feita por um dos presentes. Ela podia ser feita por um homem judeu
da comunidade ou um visitante. Cf. At 13.15.
12
Cf. A. V. BORN, Sinagoga, p.1440. O texto bíblico de Ne 8 é considerado um exemplo da liturgia
sinagogal. O v. 10 menciona uma refeição que segue a liturgia da palavra sinagogal. Lang escreve
que, no tempo de Jesus, o ofício sinagogal tem cunho predominantemente intelectual, e a refeição
ocorre fora da liturgia, na profanidade. Cf. L. LANG, Costume/Festa, p. 128.
13
O assunto oração pública diária está especificamente tratado na secção 3.2.2.
14
Cf. D. A. RAUSCH, Sinagoga, p. 396.
15
Cf. E. HOORNAERT, O movimento de Jesus, p. 146s.
16
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 177.
17
Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 44.
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2.2 - Documentos sobre o culto cristão nos primeiros séculos
A literatura sobre a vida cultual nos primórdios é escassa18. O nascimento da
igreja cristã deu-se em Pentecostes com a descida do Espírito Santo (At 2.1ss). Segundo Lucas, a seguir, forma-se a primeira comunidade cristã, mas certamente não
a única19. Em redor de grandes líderes, formam-se comunidades, que desenvolvem
tradições próprias, tanto literárias quanto cultuais20.
Tem-se poucas informações sobre o culto na época apostólica21. Alguns textos
bíblicos são fonte de informação sobre o culto cristão nas origens, como 1 Co 11.173422, At 2. 42-46, além de inúmeros fragmentos localizados em textos neotestamentários. Documentos históricos datados de antes da metade do século II23 oferecem,
muitas vezes, apenas notícias isoladas sobre o culto, sua estrutura, elementos e fun-

18

Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 48. Pode-se dizer o mesmo sobre fontes
quanto à vida comunitária em geral. Goppelt escreve que também as fontes judaicas silenciam a respeito do grupo de cristãos que se formou após a morte de Jesus. Apenas Josefo escreve uma breve
notícia sobre a morte de Tiago (Josefo, Ant. 20,9,1). As cartas paulinas surgem antes dos Evangelhos,
isto é, entre os anos 50-62, e os Atos dos Apóstolos, no ano 80. Foram desenvolvidas tradições a
respeito da atividade de Jesus, e apenas em 65 e 85 é que foram fixadas nos evangelhos sinóticos.
Cf. L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 257-259.
19
Conhece-se as críticas à tendência de se priorizar a comunidade de Jerusalém como a mais antiga
comunidade cristã. Nogueira apresenta a crítica a Lucas, o qual, ao escrever Atos dos Apóstolos, concentra o desenvolvimento das comunidades cristãs a partir de Jerusalém, omitindo a caminhada dos
discípulos de Jesus na Galiléia. Cf. P. A. S. NOGUEIRA, A comunidade esquecida..., p. 109-126.
20
Hoornaert menciona os diferentes cristianismos históricos, amostra de uma realidade plural e pluralista: o cristianismo judaico-cristão (Jerusalém/Palestina), ligado a Tiago; o cristianismo orientalsemita (Síria), a Tomé; o cristianismo helenizado-ocidental (Grécia), a Paulo; o cristianismo joânico
(Ásia Menor, Capadócia, Armênia), a João. Mais tarde, destacaram-se, na África do Norte, líderes como Tertuliano e Cipriano; no Egito, líderes como Clemente de Alexandria, 180-200; Orígenes, 190240; Dionísio, 210-260. Cf. E. HOORNAERT, O movimento de Jesus, p. 94, 121-125. Em termos de
liderança religiosa, Jerusalém sempre foi um centro respeitado e forte, mesmo no cristianismo. Porém,
com a destruição do templo no ano de 70, também os cristãos fugiram de lá. Outras cidades importantes tiveram o seu destaque acentuado, como Antioquia, Alexandria e Roma. Constantinopla aparece mais tarde (séc. IV). E. HOORNAERT, O movimento de Jesus, p. 109-11. Estas cinco cidades são
conhecidas como as sedes dos grandes patriarcados da Igreja Antiga. Eram centros eclesiásticos e
pólos de irradiação litúrgica. BIERITZ, Im Blickpunkt: Gottesdienst, p. 53. Vale referir que a revista
Ribla, n.3, 1995 apresenta estudos acerca da diversidade existente entre os anos 30 e 70 d.C.
21
Hahn diferencia entre “urchristliche” e “frühchristliche liturgische Tradition”, que seriam a tradição
litúrgica primeva e a dos primeiros séculos. Ele considera que apenas a partir da metade do segundo
século, ou mesmo do início do século III pode-se escrever uma história do culto cristão. Cf. F. HAHN,
Gottesdienst III, p. 31.
22
É o relato mais antigo. Cf. L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 230.
23
São documentos desse período os escritos dos Padres Apostólicos. Cf. na introdução, p. 16.
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ções, confirmando a liberdade litúrgica da qual eram dotadas as comunidades, o que
resultou na diversidade de tradições24.
Contudo, verifica-se uma estrutura básica que acompanhou a vida cultual, expressa mais claramente na Primeira Apologia de Justino e presente também na Tradição Apostólica de Hipólito25. Documentos posteriores a esses são igualmente considerados fontes do culto cristão, como os escritos patrísticos, os relatos da vida de
mártires, inscrições tumulares e outros documentos importantes de origem oriental26.
2.3 - O culto doméstico na forma do ágape e os cultos da palavra
O culto cristão passou por diferentes estágios, caracterizando-se por ser predominantemente
havia

24

ainda

doméstico
templos

nos

primeiros

próprios,

nem

séculos,

pois

construções

não
como

Na comunidade em redor de Tiago, por exemplo, constata-se a observância de preceitos e ritualismo
(At 15.1s,5; Gl 2.3-5, 11-14), enquanto que nas comunidades gregas, um desenvolvimento mais livre
da lei judaica e dos cultos do templo pode-se verificar (At 6.13s). Cf. F. HAHN, Gottesdienst III , p.
32. Bradshaw também nega a existência de uma forma primitiva de liturgia apostólica. Defende a
variedade de tradições: as comunidades realizavam seus cultos com flexibilidade e improvisação, influenciadas pela tradição oral do seu fundador. Cf. P. F. BRADSHAW, Gottesdienst IV, p. 40.
25
O fato de haver uma estrutura básica para o culto no séc. II é sinal de que havia uma raiz antiga
que a assegurava. Cf. F. HAHN, Gottesdienst III, p. 33. Também a inscrição do túmulo de Abércio
atesta a existência de uma ordem comum de culto. Abércio foi um cristão que viajou muito, sendo
hospedado em diferentes comunidades. Seu epitáfio, com data provável do séc. II, testemunha que,
por onde foi, recebeu diariamente do “peixe”, vinho misturado e pão. Cf. B. ALTANER, A. STUIBER,
Patrologia, p. 107. O texto completo do epitáfio de Abércio encontra-se em: J. SOLANO, Textos eucarísticos primitivos I, p. 83-84 (Cf. explicações a respeito, p. 79-82). O “peixe” diário, refere-se à palavra grega Ichthys (Jesous Christos Theou Uios Soter), cujo significado é “Jesus Cristo, Filho de Deus,
Salvador”. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 211.
26
Cf. I. H. DALMAIS, A liturgia durante os quatro primeiros séculos, p. 46. Sterpellone afirma que a
destruição de documentos da Igreja Antiga, ocorrida no período do imperador Diocleciano (284-305),
causou a perda irrecuperável de documentos que poderiam fornecer mais informações acerca dos
cristãos daquele período. Diocleciano ordenou a “destruição sistemática de todos os arquivos das igrejas cristãs”. Cf. L. STERPELLONE, Os santos e a medicina, p. 6. Quanto aos documentos de origem
oriental relacionados ao culto cristão, destacam-se aqueles, mencionados na introdução do presente
trabalho. Cf. p. 14-16.
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igrejas27. Nas casas, realizavam o “partir do pão”, ação que os distinguiu e identificou
como o grupo dos seguidores do Cristo28. A refeição, respectivamente o culto, “transformou-se numa maneira de encontrar-se com Deus como provedor, anfitrião e
companheiro”29. É Deus quem serve a comunidade em primeiro lugar, e esta lhe responde em adoração, louvor e serviço.
1 Co 11. 17ss assinala a união inicial da refeição que saciava a fome física
com a referência à ceia de despedida de Jesus. Esta unidade foi também denominada de ágape30. A citada refeição comunitária eucarística tinha caráter cultual31, assim
como as visitas paralelas ao templo e às sinagogas32. As ceias eram marcadas pela
alegria, pelo júbilo (At 2.46-47): júbilo pela ressurreição33, assim como júbilo escatológico, com vistas à ceia futura34. Se este “partir do pão” era diário, não se sabe ao
certo.

27

Entretanto,

existe

possibilidade

de

que

assim

tenha

sido

nos

As casas eram os locais de culto dos cristãos. Hospedavam a comunidade em suas casas: Estéfanas,
1 Co 16.15; Priscila e Áquila (hospedaram a comunidade quando residiam em Roma, Rm 16.5, e
quando em Éfeso, 1 Co 16.19); Filemon e Áfia, Fm 1-2; Gaio, Rm 16.23; Febe, Rm 16.1-2; Lidia, At
16.15, Ninfa, Cl 4.15; Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Rm 16.15; e outros. Cf. At 2.46; 5.42. A partir da listagem supra citada, fica clara a participação das mulheres na vida comunitária nos primórdios,
não apenas na qualidade de participantes passivas, mas também ativas.
28
Roloff escreve: ”O ponto de partida para o desenvolvimento de um culto caracteristicamente cristão
não está no culto sinagogal da palavra, porém na comunhão de mesa fundada por Jesus”. (“Der
Ansatz für die Entwicklung eines eingeprägten christlichen Gottesdienstes liegt nicht im synagogalen
Wortgottesdienst, sondern in der durch Jesus begründeten Mahlgemeinschaft”). J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 48.
29
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 134.
30
Sobre ágape, cf. capítulo 1, secção 3.3. A refeição comunitária eucarística é denominada de cultoceia cristão primitivo, por L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 230
31
Cf. L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 266. Bieritz divide a história do culto cristão em
três estágios. Este período seria, segundo o autor, o primeiro estágio do culto cristão: da refeição que
sacia, unida ao rito do pão e do vinho. Cf. K. -H. BIERITZ, Im Blickpunkt: Gottesdienst, p.50-52.
32
No tempo de Jesus, Roma tinha treze sinagogas. Cf. A. BORN, Sinagoga, p. 1440. Rausch cita ruínas
de sinagogas encontradas todas com datação posterior a Cristo. Cf. D. A. RAUSCH, Sinagoga, p. 396.
33
O Ressurreto comera com eles, Lc 24.30-31; Jo 21.13; At 10.41.
34
Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 49. H. Lietzmann e R. Bultmann, realizaram
pesquisas sobre a eucaristia nas primeiras comunidades, e concluíram que havia diferença entre a
Ceia do Senhor da comunidade helenista e o tipo palestino de Ceia: a primeira, anunciando a morte
de Jesus, estava ligada à última ceia de Jesus (1 Co 11.26), enquanto a de tipo palestinense, caracterizada pela alegria escatológica (At 2.46; Didaqué IX-X), refere-se às ceias terrenas de Jesus, especialmente aquela acontecida com os discípulos de Emaús. A Didaqué se refere à ceia da alegria, não
mencionando o relato da instituição. Cf. L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 224, 266s.
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primórdios35.
O livro de Atos dos Apóstolos é posterior à primeira carta de Paulo aos Coríntios36. Contudo, a partir do sumário, encontrado em At 2.4237, pode-se verificar os
acentos da vida dos primeiros cristãos de Jerusalém38. O partir do pão estava fortemente influenciado pela tradição da refeição judaica. Roloff baseia-se no costume
judaico de tomar as refeições, para apontar possibilidades quanto a como deve ter
sido o transcorrer da ceia dos cristãos: a) no Judaísmo, o partir do pão cabia aos
chefes de família, bem como dizer o louvor no início da refeição. Assim também na
comunidade doméstica, o anfitrião [a anfitriã] assumia a direção da celebração do
ágape eucarístico. b) No Judaísmo, via de regra, a bênção do cálice final39 cabia a
um dos hóspedes e não deve ter sido diferente na refeição eucarística cristã40.
Mesmo mantendo semelhança no rito, o conteúdo do ágape é cristão, uma

35

A favor do ágape ter sido diário: a) 1 Co 11.17ss afirma que pessoas pobres são gravemente lesadas
pela falta do alimento suficiente para sua fome física (causa fraqueza, doença e morte, v. 30), o que
faz supor que se trata da necessidade de alimento diário; b) havia outras práticas e instituições alimentares contemporâneas ao ágape cristão, as quais previam alimentação diária, como as instituições
alimentares dos judeus e dos essênios (cf. nota 212, p. 53); c) At 6.1 fala na “diaconia diária”, na qual
eram esquecidas as viúvas helenistas. Deve ser mencionado, porém, que Roloff, quando comenta At
2.42-46, diz que o “diariamente” do v. 46 se refere à oração no templo, e não ao partir do pão nas
casas. Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 49. Alguns textos bíblicos, como At 20.712, 1 Co 16.2, localizam a reunião dos cristãos no primeiro dia da semana, dando margem a que se
conclua ser apenas o domingo dia para a reunião eucarística. Porém, a unidade de eucaristia e domingo somente se dá mais tarde, em meados do séc. II. Cf. R. TAFT, Freqüência da eucaristia ao
longo da história, p. 19.
36
As cartas paulinas surgiram entre os anos de 50 a 62 da era cristã. Seguiu-se um período de 20
anos de silêncio. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas no ano de 80, quando já haviam passado de
40 a 50 anos desde os primórdios. Cf. L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 257.
37
Cf. V. HOEFELMANN, A comunhão de bens..., p. 24.
38
At 2. 42 não constitui um relato das partes do culto da igreja antiga. Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 52. Para constar: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações”.
39
Denominava-se birkat ha-mazôn.
40
Cf. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 56. Há ainda outra influência judaica, a qual
está relacionada com a própria instituição realizada por Jesus. No Antigo Testamento, a celebração de
uma aliança era seguida por uma refeição na qual os participantes tinham comunhão e se comprometiam com a lealdade mútua (Gn 26.30, 31.54, 2 Sm 3.20). A aliança entre Deus e Israel no Sinai, de
igual modo foi seguida por uma refeição. Está escrito: “Eles viram a Deus, e comeram e beberam”. Cf.
Ëx 24.11b. Igualmente a “nova aliança” (Jr 31.1-34) entre o Senhor e o Seu povo foi ratificada por
Jesus em uma refeição. Cf. R. S. WALLACE, Ceia do Senhor, p. 263.
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vez que reconhece Jesus como o Messias41.
Um aspecto especialmente importante nesta forma de culto cristão é a interação entre vida cotidiana e culto. As barreiras e limites entre ambos são invenções
posteriores42. Orar, cantar, encontrar-se, engajar-se concretamente em favor da vida
dos irmãos fazia parte da vida e do culto nas primeiras comunidades43.
Segundo Hahn, havia ainda, no período do Novo Testamento, cultos comunitários de oração44, batismos como ato cultual independente45 e cultos da palavra46.
Nos cultos da palavra, os limites entre um culto da comunidade (edificação) e

41

No linguajar os cristãos tiveram o cuidado de usar termos novos que não tivessem a carga de significados do Antigo Testamento. A eucaristia, por exemplo, recebe vários nomes, mas não é chamada
de “sacrifício”: é denominada “fração do pão” (At 2.42-46; 20.7-11; 1 Co 10.16), “Ceia do Senhor” (1
Co 11.20), “mesa do Senhor” (1 Co 10.21), “cálice da bênção” ou “cálice do Senhor”(1 Co 10.16-21).
Cf. A. BERGAMINI, Culto, p.275. O termo “eucaristia” surge a partir do séc. II, fora do âmbito judaico.
A primeira referência encontra-se no documento sírio, a Didaqué. Cf. Didaqué IX.1,5, p. 32. Cf.. Inácio, Carta aos Efésios, 13.1, p. 45, Inácio, Carta aos Filadélfia, 4, p. 72, Inácio, Carta aos Esmirnenses,
8.1, p. 81. Fundamenta-se na oração de ação de graças, a qual abre a refeição. Cf. J. ROLOFF, Der
Gottesdienst im Urchristentum..., p. 49. O termo “missa” surge mais tarde. Vem da expressão Ite
missa est, usada para despedir o povo. A referida expressão significa: “Ide, é a despedida”, ou: “A
sessão está encerrada”. Tem caráter jurídico e passou a ser usada na igreja ocidental por volta do
séc. IV. Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 114,119; Cf. P. H. DAVIDS, Missa, p. 527-528. Consta
nas Constituições Apostólicas VIII 15.6-9, documento do final do séc. IV, quando o diácono anuncia a
dissolução da assembléia. Em uso subseqüente, o termo missa designa a eucaristia. Apostolische
Konstitutionen VIII 15.6-9, p. 56.
42
Cf. K.-H. BIERITZ, Im Blickpunkt: Gottesdienst, p. 38. Paulo também entendeu o culto como acontecendo “no cotidiano do mundo”- Rm 12.1s. Comp. Tg 1.27. Sobre a unidade “vida e culto” no Judaísmo, cf. A. BERGAMINI, Culto, p. 273-274.
43
Os autores buscam saber se os textos da Didaqué testemunham do tempo do ágape ou não. Roloff
considera Didaqué IX como a oração de mesa para o ágape, e Didaqué X.1-6, como a oração feita
antes da eucaristia. O texto da Didaqué causa controvérsias, já citadas anteriormente. Cf. Cap. 1,
secção 3.3. Roloff elenca autores que concordam com essa sua conclusão, quais sejam: Jeremias,
Goppelt, Felmy, Niederwimmer; e contra: Lietzmann e Kretschmar. Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst
im Urchristentum..., p. 53. Martimort também refere-se a Didaqué IX e X, afirmando haver dúvidas se
esses capítulos se referem à eucaristia. Conclui, no entanto, que se trata “de um ritual com refeição,
bastante próximo ao ritual judaico”, e que limita o comer e beber aos batizados. A. G. MARTIMORT, A
eucaristia, p.43.
44
At 4.23-31. A secção 3.2 do capítulo 2 apresentará o assunto.
45
Cf. F. HAHN, Gottesdienst III , p. 33. Quanto aos batismos, não há no Novo Testamento indicações
de um batismo ligado a um culto comunitário. Cf. F. HAHN, Gottesdienst III , p. 33. Sobre cultos batismais, cf. secção 3.1, capítulo 2.
46
1 Co 14.23-25. Há autores que discordam. Von Allmen concorda que houve cultos sem eucaristia
durante a semana. Mas combate a idéia de cultos dominicais sem eucaristia. Cf. J. J. von ALLMEN, O
culto cristão, p. 176.
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pregação missionária eram muito tênues47. Provavelmente faziam parte desta vida de
culto os seguintes elementos: leitura do Antigo Testamento48, das cartas de Paulo49,
das palavras de Jesus e dos Evangelhos50; interpretação51; oração e louvor52; bênçãos e votos de paz53.
A refeição comunitária eucarística passa por uma mudança: ela começa a ser
realizada antes do rito do pão e do vinho54. O deslocamento da ação sacramental
para o fim da refeição pode ter ocorrido porque se reservava os ritos do pão e do
cálice exclusivamente para a comunidade dos batizados no nome do Senhor Jesus55.

47

Em contexto judaico-cristão, estes cultos da palavra podem ter surgido por força das circunstâncias,
pois a inicial participação de cristãos nos ofícios judaicos não foi, depois, mais tolerada. White menciona rapidamente a expulsão dos cristãos da sinagoga judaica. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto
cristão, p. 113. Foi por volta do ano 80 que se deu a saída em definitivo dos cristãos do culto sinagogal. Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 52. Roloff manifesta-se contra a existência de um culto da palavra cristão que fosse ‘substitutivo’ ao ofício sabático sinagogal. O autor advoga
que havia as reuniões lideradas pelos profetas e mestres (as quais eram reuniões internas da comunidade cristã; cf. Didaqué IV, 1, p. ) e reuniões que objetivavam preparar os catecúmenos antes do
batismo. Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 61. Tg 2.2 parece referir-se à sinagoga
cristã.
48
Rm 9.33, 1 Pe 2.8, 2 Co 3.14; 1 Tm 4.13; 2 Tm 3.15s; At 1.16-20.
49
1 Ts 5.27; cf. 1 Co 16.20-23. As cartas de Paulo eram trocadas entre as comunidades. Cf. Cl 4.16. É
importante lembrar que a reunião comunitária era a possibilidade para as leituras das Escrituras, Epístolas ou Evangelhos, uma vez que nos primeiros séculos os manuscritos eram raros e permaneciam
centralizados para o uso comum. F. HAHN, Gottesdienst III , p. 33.
50
1 Co 15.3b-5; Hb 6.1s.
51
A interpretação era feita pelos responsáveis, como os apóstolos, profetas e mestres.
52
Cf. Cl 3.16s. Ef 5.19s. Eram feitas clamações como Abba (“Pai”, Gl 4.6; Rm 8.15; cf. Mc 14.36), Maranata (“Vem, Senhor Jesus”, 1 Co 16.22, Didaqué X.6, p. 33-34; cf. Ap 22.20); doxologias e hinos
(além dos salmos do Antigo Testamento, o Benedictus, Lc 1. 68-79, o Magnificat, Lc 1.46-55 e o Nunc
Dimittis, Lc 2.29-32; o hino cristológico, Fp 2.5-11). Roloff inclui o uso da oração do Pai Nosso. Cf.
ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 53. Cf. Didaqué VIII,2, p. 31.
53
Cf. F. HAHN, Gottesdienst III, p. 33-34. Esse cultos da palavra teriam acolhido a eucaristia, quando
esta se separou do ágape.
54
Esta nova configuração da refeição comunitária eucarística é considerada por Bieritz como o segundo estágio do culto cristão. Cf. K.-H. BIERITZ, Im Blickpunkt: Gottesdienst, p. 50-52. Martimort classifica a eucaristia em dois estágios de evolução, baseando-se nas diferentes narrações da eucaristia (1
Co, Lc, Mt e Mc): enquanto 1 Co e Lc seriam tradições da eucaristia no contexto dos ágapes eucarísticos (com refeição e ladeada de orações), Mt e Mc seriam tradições da eucaristia como ato único, não
separada por uma refeição, podendo até ser precedida ou acompanhada por ela. Cf. A. G. MARTIMORT, A Eucaristia, p. 27-28. O evangelista João apresenta o relato da última ceia de Jesus com seus
discípulos, localizando o lava-pés durante a ceia. Cf. Jo 13.2,4 (1-17). White denomina o lava-pés de
“atividade-sinal”. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 179.
55
Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 51. Cf. Didaqué IX.5, p.32; Justino, Apologia
1, 66, p. 82-83.
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2.4 - O culto eucarístico dominical
O passo seguinte é testemunhado por Justino: a eucaristia passa a ser celebrada separadamente da refeição56. Separa-se da refeição (vespertina) e possivelmente é unida ao culto da palavra (matutino)57. Ágapes autônomos continuam ocorrendo ao entardecer, com fins social-diaconais58.
Justino, em sua Apologia 159, descreve duas reuniões eucarísticas: a batismal60 e a dominical61. Nenhuma delas ocorre no contexto de uma refeição, indicando
que o ágape, nos moldes de refeição comunitária eucarística, não acontece mais em
Roma e arredores62.
Nesse mesmo documento encontra-se a estrutura fundamental do culto cristão que, mesmo com desenvolvimentos litúrgicos diferentes, pode ser vista ainda
hoje nos cultos cristãos: leitura, exortação, orações; ósculo da paz; ofertório, oração
eucarística aclamada pela comunidade com o Amém, comunhão entre os presentes e
envio aos ausentes. Estes elementos compõem o que mais tarde, foi denominado de
Liturgia da Palavra (composto pelas leituras, exortação e orações) e Liturgia da Eucaristia (iniciada com o ósculo da paz63, seguida de ofertório, oração eucarística,

56

Goppelt menciona 1 Co 11. 14-37 como indicativo desta tendência: separar o comer e o beber sacramentais das ceias normais. Cf. L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 230.
57
Bieritz define esta evolução na expressão: “vom Mahl zur Messe” (da Ceia à missa). K. -H. BIERITZ,
Im Blickpunkt: Gottesdienst, p. 53. Martimort menciona a carta de Plínio, o governador, ao imperador
Trajano (ano de 112) como possibilidade de documentar a celebração eucarística separada da refeição. A carta relata que os cristãos se reúnem habitualmente antes do nascer do sol e novamente para
uma refeição. Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.32. Cf. Plínio, Ep. X,96, p. 16.
58
Nesse período, a saber, primeira metade do séc. II, não há mais participação regular na vida religiosa judaica. Quanto aos ágapes autônomos, cf. cap. 1, secção 3.3.
59
A Apologia foi dirigida ao imperador Antonino (o Piedoso- 138-161). Cf. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.34.
60
Justino, Apologia 1, 65, p.81-82.
61
Justino, Apologia 1, 67, p.83-84.
62
Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.36.
63
O ósculo da paz ocupa o lugar antes do ofertório, tanto em Justino quanto em Hipólito. Cf. Justino,
Apologia 1,, 65.2, p. 81 e Tradição Apostólica 52.10, p. 53. A origem dessa seqüência litúrgica pode
estar na advertência de Jesus, registrada em Mt 5.23-24. Esta interelação é apresentada por Cirilo nas
Catequeses Mistagógicas. Cf. Cirilo, Catequeses Mistagógicas V,3, p. 36. Tertuliano coloca-o após a
oração eucarística, De oratione 18.1, apud A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 113.
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comunhão)64. A ordem de culto em Justino não apresenta ritos de entrada, nem as
palavras da instituição e a fração propriamente dita, partes que, mais tarde, tornamse relevantes65. Também não informa especificamente como e quando se dava a
despedida dos não batizados, nem o conteúdo da oração eucarística.
Chama a atenção a insistência de Justino quanto ao ofertar. O autor dedica
um espaço relativamente grande quando se refere à prática da partilha de bens. Justino não contenta-se em mencioná-la uma só vez66. Isso está ligado ao fato de que a
condição econômica social dos cristãos, desde os primórdios, era a pobreza, havendo
necessidade de apoio mútuo67.
Também quanto ao escrito de Justino vale a máxima de que a forma escrita
refere-se tanto à prática contemporânea, quanto à realizada desde há muito tempo68. O texto da Apologia apresenta cultos eucarísticos69. Tendo partes exclusivas
64

Já em Justino é reconhecível a chamada “estrutura em quatro ações”, cunhada por Jesus: “tomou o
pão” = ofertório; “deu graças” = oração de graças; “partiu” = fração; “e deu” = distribuição ou comunhão. (Cf. Mc 14.22; Lc 24.30, Emaús). White afirma, mencionando Gregory Dix, que estas quatro
ações “constituíram o núcleo absolutamente invariável de todo rito eucarístico que conhecemos em
toda a Antigüidade”. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 178.
65
White afirma que em Justino somente aparecem os elementos essenciais. Cf. J. WHITE, Introdução
ao culto cristão, p. 115.
66
Justino inicia e encerra a descrição do culto dominical referindo-se à partilha. Cf. Justino, Apologia
1,, 67.1 e 6, p.83. Ele escreve: “Aqueles de nós que possuem alguma coisa socorrem todos os necessitados e sempre nos ajudamos mutuamente (...) Os que possuem alguma coisa e queiram, cada um
conforme sua livre vontade, dá o que bem lhe parece, e o que foi recolhido se entrega ao presidente
(...)”.
67
Isso já fora assim na comunidade de Corinto (1 Co 1.26; 11.20-22); na comunidade de Jerusalém
(Tg 2.2-9; 5.1-5), na comunidade citada por Pedro (de migrantes e estrangeiros, 1 Pe 1.1; 2.11). O
apóstolo Paulo citara conselhos relacionados com escravos, mais um dado que aponta para a condição
pobre dos cristãos nos primórdios (1 Co 12.13; Ef 6.5; Cl 3.22; 1 Tm 6.1). Cf. C. MESTERS, F. OROFINO, As primeiras comunidades cristãs..., p. 40.
68
White refere-se a esse fato quando escreve acerca dos fragmentos da prática sacramental apostólica
conservados nas Escrituras. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 136. Confirma esse parecer,
referindo-se a Justino. Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.36.
69
Von Allmen afirma que os cultos dominicais das comunidades cristãs, nas origens, sempre eram
eucarísticos. Baseia-se nos textos bíblicos de At 2.42; 20.7; 1 Co 11.20. Cf. J. J. von ALLMEN, O culto
cristão, p. 175. Assim, não havia cultos dominicais somente de pregação. Ele alega que existiam cultos de duas partes: a primeira era aberta às pessoas em geral, tinha caráter missionário; a segunda,
por sua vez, era exclusiva dos fiéis batizados, na qual se realizavam as orações e a Ceia do Senhor.
Von Allmen supõe que a menção a dois cultos distintos, ocorridos em um só dia, a qual consta na
carta do governador Plínio (ano de 112), pode ter sido um entendimento equivocado deste sobre o
relato do culto dominical nas suas duas partes, relato esse feito sob tortura pelas duas prisioneiras
cristãs. Cf. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 175. Cf. Plínio, Ep. X, 96, p. 16. Para Roloff, “a forma
comum da reunião comunitária semanal era a celebração da Ceia do Senhor”. (Die Normalgestalt der
wöchentlichen gemeindlichen Versammlung war die Herrenmahlsfeier”). J. ROLOFF, Der Gottesdienst
im Urchristentum, p. 60.
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dos fiéis, os cultos eram apenas parcialmente públicos. Bradshaw atribui essa divisão
ao contexto das perseguições. Os cristãos viviam em constante medo, pois algum
delator poderia infiltrar-se na reunião dos fiéis e causar dificuldades posteriores. Mas,
segundo Bradshaw, o motivo de maior peso era outro: a visão de igreja e mundo
que os cristãos tinham fazia-os proceder assim. Em seu entender o mundo estaria
sob o domínio demoníaco, era impuro e a comunidade de batizados deveria manterse separada, pura. Os catecúmenos somente tinham parte com eles após a lavagem
batismal70.
As leituras e a exortação integram a parte aberta ou pública do culto. Justino
não deixa claro quantas leituras eram feitas. Cita que o leitor lê “enquanto o tempo
permitir”71. Menciona uma ordem das leituras: à leitura dos comentários dos Apóstolos72 seguiam-se os escritos dos profetas73.
A parte exclusiva inicia com a oração74. O conteúdo desta oração é de caráter
basicamente interno: “por nós mesmos, por aquele que foi iluminado, e por todos os
outros espalhados por toda parte, para que tendo conhecido a verdade, sendo bons
pela prática de boas obras e encontrados fiéis no cumprimento dos mandamentos,
sejamos dignos de obter a salvação eterna”75.
A oração eucarística76 era pronunciada pelo que preside a reunião de forma

70

Cf. P. F. BRADSHAW, Gottesdienst IV, p. 40.
Justino, Apologia 1, 67.3, p.83.
72
São os Evangelhos, conforme ele mesmo explica. Justino, Apologia 1, 67.3, p.83. Cf. Justino, Apologia 1,, 66.3, p.82-83.
73
Justino, Apologia 1, 67.3-4, p. 83.
74
Cf. Justino, Apologia 1, 65.1-2, p.81.
75
Justino, Apologia 1, 65.1, p.81. Na primeira carta de Clemente consta um formulário de oração com
características de oração de intercessão nos moldes atuais: pela igreja e seus líderes, pelo governo e
seus líderes, pelos necessitados e sofredores. (Clemente, Carta aos Coríntios, 59.2b-61.6, p. 60-63).
Hahn considera a oração de Clemente como primeiro formulário pormenorizado de oração. Cf. F.
HAHN, Gottesdienst III, p. 33.
76
Isto é, de ação de graças.
71
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espontânea e improvisada77. Não havia, portanto, fórmulas fixas, como as que aparecem em Hipólito cerca de um século mais tarde.
Os personagens do acontecimento do culto são os fiéis, o leitor78, os que apresentam as oferendas79, o que preside80 e os diáconos. Segundo Justino, cabe àquele que preside não apenas a função cultual, mas de igual modo a social. O apologista afirma: “O que foi recolhido se entrega ao presidente. Ele o distribui a órfãos e
viúvas, aos que por necessidade ou outra causa estão necessitados, aos que estão
nas prisões, aos forasteiros de passagem, numa palavra, ele se torna o provisor de
todos os que se encontram em necessidade.”81.
No início do séc. III, Hipólito, no seu escrito Tradição Apostólica, apresenta a
oração eucarística. Ela é considerada o “protótipo da oração central do ato central do
culto cristão”82. Algumas partes, conhecidas tempos depois como integrantes da oração eucarística, como o Sanctus e os mementos ou dípticos, são, na verdade, partes
que se cristalizaram apenas em período posterior83. A Tradição Apostólica teve ampla
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Cf. P. GY, História da liturgia..., p. 62; I. H. DALMAIS, A liturgia durante os quatro primeiros séculos,
p. 45. Roloff identifica o conteúdo da ação de graças na Primeira Apologia de Justino, porém espalhado ao longo dos capítulos 65 a 67: louvor ao Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo (Apologia 1, 65.3,
p.81 ); agradecimento pela criação e salvaçao (Apologia 1, 67.2, p. 82), memória da instituição (Apologia 1, 65.3, p. 81), epiclese (Apologia 1, 66.2, p. ). Roloff diz que é semelhante à Didaqué (Didaqué
X.1-5, p. 33-34) e que a anamnese de Cristo está integrada na ação de graças. Faltam as palavras de
instituição. Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 54. A autora dessa dissertação, porém, não identificou a epiclese no texto referido, enquanto a memória da instituição está em Apologia
1, 66.3, p.82.
78
Os leitores, nos textos de Justino, são pessoas distintas daquele que preside e dos diáconos. Cf.
Justino, Apologia 1, 67.4, p.83. Também na liturgia sinagogal judaica havia os leitores: pessoas que
liam as Escrituras, distintos do celebrante. Em Hipólito, o leitor será instituído pelo bispo durante a
celebração. Isso acontece no momento em que o bispo dá a um fiel o livro para que leia. Cf. Hipólito,
Tradição Apostólica 30.11-17, p.45. Neste documento, explicita-se que o leitor não recebe a incumbência por imposição de mãos (Tradição Apostólica 30.16, p. 45). Cipriano, em Cartago, porém, realiza a ordenação, cf. Cipriano, Ep. 29; 38,39, apud A. G. MARTIMORT, Princípios da liturgia, p. 107.
Mais adiante, os diáconos assumem a leitura do texto central, qual seja, do Evangelho, cabendo ao
leitor as demais leituras (epístolas e Antigo Testamento, se houver). Cf. A. G. MARTIMORT, Princípios
da liturgia, p. 107.
79
Pão, vinho e água. Cf. Justino, Apologia 1, 65.6, p.62.
80
Para Inácio de Antioquia, a função de presidir a eucaristia é do bispo. Cf. Inácio, Carta aos Filipenses
4, p.72; Inácio, Carta aos Esmirnenses 8, p.81.
81
Justino, Apologia 1, 67. 6b, p. 83. Nessa clara atribuição, confirma-se que a dimensão diaconal está,
desde as origens, intimamente ligada ao ser igreja no mundo fazendo parte da vida ordinária da igreja
cristã. O assunto será retomado e aprofundado adiante.
82
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 182.
83
Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.44. O Sanctus é mais um exemplo da influência da reunião
sinagogal judaica, pois veio da sinagoga. Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.50.
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influência no Oriente e constituiu-se modelo clássico também para o Ocidente.84 O
que aparece depois deste documento, é desenvolvimento do mesmo85. Foi originalmente escrita em grego, e traduzida para diferentes línguas86.
Hipólito apresenta três ceias do Senhor: a de ordenação (com a qual abre o
seu escrito)87, a batismal88 e a eucaristia dominical89. Nas duas primeiras, não consta
a liturgia da palavra. Segundo White, isso pode indicar a possibilidade de que a liturgia da palavra “aparentemente ainda é separável quando outra celebração precede a
eucaristia.”90. Além da oração eucarística91, Hipólito apresenta outras orações. Entre
elas, cite-se a oração da ordenação episcopal92, da ordenação dos presbíteros93 e da
ordenação diaconal94; a oração da confirmação do batismo95, a oração do ágape autônomo96 e a ação de graças sobre os frutos oferecidos ao bispo97.
A oração eucarística é proferida pelo celebrante98. A oração de ação de graças
apresentada por Hipólito segue a estrutura da bênção judaica Berakah: ação de gra-

84

Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 54. Martimort ressalta a garantia da unidade
na herança dos primeiros séculos, unidade mantida mesmo em tempos posteriores, após a paz constantiniana, marcados pela pluralidade de aspectos na celebração eucarística. Cf. A. G. MARTIMORT, A
eucaristia, p.57.
85
Cf. B. NEUHEUSER, Memorial na tradição eclesiástica, p. 732.
86
A Tradição Apostólica só se conservou em textos traduzidos (línguas coptas e latim), não no original
grego. Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.49, nota 9. Quanto ao idioma dos cultos cristãos, vale a
pena mencionar que tanto nas grandes cidades do oriente, quanto em Roma, desde as origens, a
língua oficial foi a grega. Ao longo do séc. IV, em Roma, aconteceu a latinização. Mais tarde, outros
idiomas foram adotados. Cf. A. G. MARTIMORT, Princípios da liturgia, p. 149-150.
87
Tradição Apostólica 4.10-18, p.38.
88
Tradição Apostólica 44.8-58, p. 51-55.
89
Tradição Apostólica 60, p.56.
90
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 114. Igualmente, não há Liturgia da Palavra no culto batismal apresentado por Justino. Cf. Justino, Apologia 1, 65.1-3, p. 81. A comunhão dominical de Hipólito também não inicia pela Liturgia da Palavra. Cf. Tradição Apostólica 60, p. 56. Contudo, não invalida a observação de White, a qual é pertinente, principalmente se observada do ponto de vista do
texto de Justino.
91
Tradição Apostólica 11-17, p. 40-42.
92
Tradição Apostólica 7-10.13, p.38-39.
93
Tradição Apostólica 20.-22.12, p. 42-43.
94
Tradição Apostólica 26-27, p. 44.
95
Tradição Apostólica 52, p.52.
96
Tradição Apostólica 64-66, p.57-58. Consta toda a liturgia do ágape autônomo.
97
Tradição Apostólica 76, p.60.
98
Martimort apresenta as características desse tipo de oração: a) é coletiva e universal; não, individual; b) não é meramente emotiva; c) é seguida em silêncio pelo povo, que está em pé e confirma com
o Amém; d) é trinitária (na doxologia ou no seu todo). Cf. G. MARTIMORT, Princípios da liturgia, p.
146.
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ças seguida de súplica99. O conteúdo, entretanto, é inteiramente cristão: rememora o
que Deus fez em Jesus Cristo e continua a fazer por meio do Espírito Santo100. Inclui:
diálogo entre o bispo e a comunidade101, a oração de ação de graças e louvor a Deus
pela criação do universo e pela redenção em Jesus102, a narrativa da instituição103, a
anamnese104, epiclese (ou súplica)105 e doxologia106. Esta estrutura não tira a liberdade de se fazer formulações próprias. Essa liberdade ainda existia em Hipólito107.
O documento de Hipólito destaca o domingo como dia eucarístico108. Hipólito
faz menção ainda ao pão eucaristizado, o qual é guardado nas casas dos cristãos,
um indicativo da prática da denominada comunhão fora da missa: nos dias em que
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Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.50.
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 181-2. Neuheuser fala na ‘berakah cristã’, encontrada
já na Didaqué (Didaqué X, p.33-34), e no Diálogo com Trifão, de Justino (no Diálogo com Trifão 41.1,
p. 170). Cf. B. NEUHEUSER, Memorial na tradição eclesiástica, p. 731.
101
O que preside diz: “- O Senhor esteja convosco”. (E segue, literalmente:) “” Respondam todos: - E
com o teu espírito. - Corações ao alto! - Já os oferecemos ao Senhor. - Demos graças ao Senhor. - É
digno e justo.” Tradição Apostólica 10.23-12.10, p. 40.
102
”Graças te damos, Deus, pelo teu Filho querido, Jesus Cristo, que nos últimos tempos nos enviaste,
Salvador e Redentor, mensageiro da tua vontade, que é teu Verbo inseparável, por meio do qual fizeste todas as coisas e que, porque foi do teu agrado, enviaste do Céu ao seio de uma Virgem; que,
aí encerrado tomou um corpo e revelou-se teu Filho, nascido do Espírito Santo e da Virgem. Que,
cumprindo a tua vontade - e obtendo para ti um povo santo - ergue as mãos enquanto sofria do sofrimento os que confiaram em ti. Que, enquanto era entregue à voluntária Paixão para destruir a morte, fazer em pedaços as cadeias do demônio, esmagar os podêres [sic] do mal, iluminar os justos,
estabelecer a Lei e dar a conhecer a Ressurreição”, Tradição Apostólica 12.13-14.17, p. 40-41.
103
”Tomou o pão e deu graças a ti, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu Corpo que por vós será destruído; tomou, igualmente, o cálice, dizendo: Êste [sic] é o meu Sangue, que por vós será derramado.
Quando fizerdes isto, fá-lo-eis em minha memória.” Tradição Apostólica 14.18-16.5, p. 41.
104
”Por isso, nós que nos lembramos de sua morte e Ressurreição, oferecemos-te o pão e o cálice,
danto-te graças porque nos consideraste dignos de estar diante de ti e servir-te.” Tradição Apostólica
16.7-12, p. 41.
105
”E te pedimos que envies o teu Espírito Santo à Oblação da santa Igreja: reunindo em um só rebanho todos os fiéis que recebemos a Eucaristia na plenitude do Espírito Santo para o fortalecimento da
nossa fé na Verdade, concede que te louvemos e te glorifiquemos, pelo Teu Filho Jesus Cristo”. Tradição Apostólica 16.13-20, p. 41.
106
”[teu Filho Jesus Cristo} pelo qual a ti a glória e a honra - ao Pai e ao Filho, com o Espírito Santo na
tua santa igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.” Tradição Apostólica 16.21-25, p. 41.
107
O livro VIII das Constituições Apostólicas (doc. do final do séc. IV), apresenta uma forma fixa da
oração eucarística. Esse texto é uma ampliação que se baseia na Tradição Apostólica de Hipólito. Cf.
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 184. Cf. B. NEUHEUSER, Memorial na tradição eclesiástica,
p. 732. Nos séculos IV e V há intensa criação de orações eucarísticas, mas elas mantêm a estrutura
básica de Hipólito. Elas circulavam entre as comunidades e foram compiladas em eucológios. Cf. A. G.
MARTIMORT, A eucaristia, p.90-91.
108
Tradição Apostólica 4.15, p. 38; 60.1, p. 56. O domingo já é encontrado no texto de Justino. Cf.
Justino, 1 Apologia, 67.3, p. 83. Alguns autores questionam se textos como At 20.7-12 e 1 Co 16.2
também não estariam indicando o ritmo dominical para as eucaristias nos primeiros séculos. Cf. R.
TAFT, Freqüência da eucaristia ao longo da história, p. 19.
100
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não havia eucaristia comunitária, os cristãos tomavam do pão que haviam levado
para casa por ocasião da comunhão comunitária109.
Além das eucaristias comunitárias domésticas, havia ainda as eucaristias ocasionais. Eram realizadas junto aos túmulos110, em oratórios em honra aos mártires111,
em celas de prisioneiros112 e em casas privadas113.
No Oriente, a prática da eucaristia fora da missa manteve-se por mais tempo.
Era comum levá-la consigo para longas viagens114. Em alguns casos, monges e ermitões iam às missas comunitárias na cidade e levavam os elementos para os dias da
semana115. Mais tarde surgem as eucaristias da praxe monástica.
2.5 - A assembléia litúrgica e suas funções
A assembléia litúrgica, entendida como o grupo de pessoas reunidas para o
culto, é fundamental para que aconteça culto116. A participação da assembléia litúrgica é intensa nos primeiros séculos. Os cristãos recebem dons, sendo estes colocados
a serviço da edificação do Corpo de Cristo. A participação de todos pode ocasionar
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Hipólito alerta os cristãos que coloquem o pão consagrado ao abrigo dos profanadores, ratos e
outros animais. Tradição Apostólica 84.1-12, p.62. Há outros documentos a partir do séc. III que se
referem ao pão consagrado levado para casa, alertando para a indignidade a que pode ser exposto.
Exemplos em A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.212. Tertuliano se refere a esta prática. Tertuliano,
Ad uxorem 2,5,2s, Corp. chr. lat. 1, apud R. TAFT, Freqüência da eucaristia ao longo da história, p.
20. A “comunhão fora da missa” foi um costume que durou até o séc. IV. Depois da paz constantiniana, a Igreja proibiu-a, centralizando a recepção da eucaristia na igreja. Cf. J. A. JUNGMANN, Missarum
Solemnia II, p. 448.
110
Atos de João 72.85-86, apud R. KACZYNSKI, Costume/Festa, p. 131. O assunto retorna quando for
tratado o sepultamento. Cap. 2, secção 4.3 e cap. 3, secção 4.3.
111
Cipriano, por volta do ano 250, convida o clero de sua cidade episcopal a que também anote os
dias em que encarcerados morreram em suas prisões por causa da fé, a fim de que a comunidade
“possa celebrar festivamente a sua memória como a dos mártires”. Cipriano, Ep. 12.2, apud R.
KACZYNSKI, Costume/Festa, p. 131.
112
Cipriano, Ep 5.2, Corp. ser. eccl. lat. 3 e outros, apud R. KACZYNSKI, Costume/Festa, p. 131. O
assunto reaparece na secção 3.2 do capítulo 2.
113
Cipriano, Ep 63.16, apud R. KACZYNSKI, Costume/Festa, p. 131. O assunto será aprofundado na
secção 3.2 do capítulo 2.
114
Ambrósio, De excessu fratris sui Satyri I, 43, apud J. A. JUNGMANN, Missarum Solemnia II, p. 448.
115
J. A. JUNGMANN, Missarum Solemnia II, p. 447.
116
O termo assembléia litúrgica pode ser compreendido como a reunião litúrgica em si, ou como as
pessoas reunidas num encontro litúrgic. Focar-se-á o segundo entendimento. Roloff dá atenção especial ao tema da participação das pessoas no culto cristão. Cf. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 56-57.
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uma situação caótica, sendo o que adverte o apóstolo Paulo117. Portanto, tudo deve
acontecer numa ordem, a fim de alcançar o objetivo da edificação118.
Lohfink sustenta que Paulo espera, no culto, o comportamento caracterizado
pelo pronome allelon: “uns aos outros”. Os cristãos, em atitude recíproca, saúdam,
esperam, consolam, admoestam, encorajam, ensinam, cuidam uns dos outros(...)119.
Também a mulher é ativa na profecia e nas orações no contexto do culto cristão120. Essa participação ativa das mulheres representa uma novidade frente à tradição judaica: as mulheres não tinham parte nos ofícios sinagogais121. Apenas na segunda e terceira geração de cristãos, foi proibida a fala pública da mulher no culto122.
A assembléia litúrgica participava ativamente nas orações diárias, nas leituras123, nas aclamações comunitárias como Amém124, no cantar dos salmos e outros
hinos. Também os gestos, como sentar, ajoelhar, abraçar, ... eram participativos.
Nos primeiros séculos, tanto os alimentos que saciavam as pessoas necessitadas,
quanto as oferendas para o ato sacramental, eram produzidos pelo trabalho humano
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Cf. 1 Co 14.31-33a (vv. 26-40).
O tema da edificação é uma constante na Primeira Epístola aos Coríntios. Em especial, o capítulo 14
repetidamente se refere à edificação.
119
G. LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades?, p. 143.
120
Cf. 1 Co 11.5-11.
121
Se o texto de Ne 8 for tomado como exemplo do ofício sinagogal, nos primórdios deste, as mulheres estavam expressamente presentes, conforme está escrito: “Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como mulheres, e todos os que eram capazes de entender o
que ouviam.” Ne 8.2.
122
Cf. 1 Tm 2.11s. O motivo para tal, segundo Roloff, deve ser procurado nas regras de relacionamento social do contexto judaico e gentílico: os cristãos não queriam quebrá-las nem deixar brechas para
maledicência (1 Tm 5.14). J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum..., p. 56.
123
O leitor era alguém escolhido dentre os presentes na reunião cultual. Tradição Apostólica 30.14-15,
p. 45.
124
Amém é uma palavra hebraica mantida sem tradução pelas outras línguas. Usada pelo povo de
Israel, significa: Verdadeiramente, que assim seja. Cf. Justino, Apologia 1, 65.4, p. 81-82. Ele era
reconhecido como uma importante confissão pessoal e comunitária, que indicava compreensão, estar
de acordo, aceitação, consentimento. Era expressado também na recepção dos elementos eucaristizados (Apostolische Konstitutionen VIII 13,14-17, p. 54-55). Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.
106,115.
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e oferecidos pelos participantes125. Todas as pessoas batizadas tomavam parte da
Ceia do Senhor, na forma dos dois elementos126.
Por volta do segundo século, as funções cultuais passam a concentrar-se sobre um círculo menor. Os profetas tinham livre acesso para presidir as reuniões dos
cristãos127. Outros líderes são primeiramente testados128. Valoriza-se mais e mais a
estruturação. Os pneumáticos são colocados mais ao lado129. Há líderes que assumem o ensino e a presidência do culto e da eucaristia130. Constituem-se cargos: o
episcopado-diaconal e o presbiterato131.
Apesar desse quadro de estruturação, a participação da assembléia litúrgica
está prevista, isto é, não é extra-ordinária. Ela não se reduz a algumas breves respostas às saudações do sacerdote, mas integra também ações e gestos: as pessoas
trazem alimentos, flores e óleo para serem abençoados132. A assembléia litúrgica recebe os recém-batizados e ora com e por estes133. O ósculo da paz é gesto de toda a
comunidade batizada134. Todos podem engajar-se na coleta de ofertas que beneficia
os necessitados135. A oração eucarística, apresentada por Hipólito, inicia com um diálogo entre o celebrante e a comunidade136.
Fora do culto eucarístico, esperava-se igualmente a participação fiel dos batizados. Essa expectativa se dava principalmente em relação à participação nas ora-

125

É na Idade Média que surgem os pães sem fermento, acabando com a oferenda dos pães feitos
pelos fiéis. Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.132.
126
A comunhão sob os dois elementos manteve-se até o séc. XII. A discussão sobre a presença de
Jesus plena no pão, dispensando o fruto da videira, integrou a pauta de muitos concílios da igreja
antes do séc. XII. A partir dali, o povo recebeu a eucaristia sob um elemento, a saber, o pão. Cf. A. G.
MARTIMORT, A eucaristia, p. 221.
127
Didaqué X.7, p.34.
128
1 Tm 3.8.
129
Drane é enfático ao apresentar essa mudança nas primeiras comunidades: “de um organismo vivo,
sob orientação exclusiva do Espírito Santo, passa para uma organização”. À estruturação cada vez
maior denomina de “o movimento do maquinismo eclesiástico organizado”. J. DRANE, A vida da igreja
primitiva, p. 75.
130
1 Tm 4.16; 5.17.
131
Inácio, bispo de Antioquia, destaca a liderança do epíscopo (Inácio, Carta aos Esmirnenses, 8.1s, p.
81; e muitos outros), dos diáconos e dos presbíteros.
132
Tradição Apostólica 18, p. 42; 74.10-78.13, p. 60-61.
133
Justino, Apologia 1 65.1-2, p.81.
134
Justino, Apologia 1, 65.2, p.81; Tradição Apostólica 10.15, p.40; 40.5, p. 49; 54.10, p.53.
135
Justino, Apologia 1, 67.1,6, p. 83.
136
Tradição Apostólica 10-12.10, p. 40.
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ções diárias137. A comunidade não se reunia fisicamente em todas as horas de oração
recomendadas aos cristãos. Entretanto, mesmo naqueles horários em que cada qual
realizava a oração em sua casa, a assembléia litúrgica orante formava a comunidade
invisível. Quando os cristãos reuniam-se em um mesmo lugar para orar, formavam a
comunidade orante visível138.
A assembléia litúrgica é igualmente ativa em outros encontros de culto, como
nos batismos, nas vigílias pascais e em ofícios, como nos sepultamentos, na visitação
a presos e doentes, entre outros.
Ainda no primeiro período pós-constantiniano (início do séc. IV), a participação da assembléia litúrgica é característica das reuniões de culto. João Crisóstomo e
outros Padres da Igreja, em suas homilias, apelam para a ordem e disciplina no decorrer das celebrações139. Pouco a pouco, porém, instala-se uma situação de comunidade de espectadores140, fato que se torna preocupação para a igreja cristã [ou
pessoas que o perceberam] nos séculos seguintes141.
De modo geral, existe uma diferença entre antes e depois de Constantino,
também em relação ao culto. Bradshaw destaca sete pontos, que não apenas abordam as novidades do período pós-constantiniano, mas igualmente elucidam a prática
cultual anterior: 1) Do culto privado para o culto aberto: a igreja, antes posicionada
contra o mundo e rejeitando todos os costumes pagãos, passa a ser instituição no
mundo. O culto se torna importante para o bem-estar do governo público. A igreja

137

O tema será abordado na secção 2.2 do capítulo 2.
A Tradição Apostólica de Hipólito dedica um espaço bastante extenso, argumentando a favor das
horas de oração diárias. Cf. Tradição Apostólica 88-97, p. 63-66.
139
Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.59. João Crisóstomo desenvolve o tema da assembléia em
suas catequeses. Na sua Homilia sobre 1 Co, escreve: “A Igreja foi criada, não para dividir os que nela
se reúnem, mas para colocar juntos os que estão divididos, e é precisamente isto que significa a assembléia”. Crisóstomo, Homilia 27.3, apud A. G. MARTIMORT, A assembléia, p. 102.
140
Amiot, Martimort e Bradshaw usam o termo espectadores: Cf. F. AMIOT, A missa e sua história, p.
108; Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.132; Cf. P. F. BRADSHAW, Gottesdienst IV, p. 40.
141
João Crisóstomo, Ambrósio e outros mais empenham-se por animar os “espectadores” a participar
da eucaristia. Ambrósio questiona o costume de comungar uma vez por ano, quando diz: “Se o pão é
cotidiano, por que o receberias só após um ano, como têm costume os gregos no Oriente? Recebe
todos os dias, aquilo que te deve ajudar todos os dias.“ Ambrósio, Os Sacramentos e os Mistérios V,
4.25, p. 63. A situação se tornou preocupante. O Sínodo de Agde (ano de 504, na Gália) define o
mínimo de três comunhões por ano: no natal, na páscoa e em pentecostes. Sínodo Agne, c. 18, apud.
J. A. JUNGMANN, Missarum Solemnia II, p. 449.
138
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aceita formas seculares (metáforas, substâncias como o sal, o incenso e datas de
festas pagãs tornam-se datas de festas cristãs). 2) O culto da igreja cristã se modifica: de comunidades domésticas, com caráter informal e íntimo, para reuniões de
grandes massas: o cerimonial formal da corte é assimilado na liturgia como modelo
para as reuniões do povo. O bispo, antes normalmente presente para celebrar a eucaristia, fica impossibilitado de realizar tudo, mesmo organizando, nas cidades, núcleos de cristãos. 3) A clericalização da liturgia e o retrocesso da participação dos
leigos: O catecumenato não dá conta da sua tarefa e as pessoas não chegam mais a
saber com profundidade o que é fé cristã. Há muitos “semi-convertidos”. O medo da
heresia centraliza, nas mãos do clero, os ofícios e a comunidade se compõe mais e
mais de espectadores. Gestos e aclamações comunitários são retirados da liturgia. A
Ceia do Senhor é cada vez menos partilhada entre o povo. 4) Influências do Antigo
Testamento: se antes os cristãos se orgulhavam de não precisarem de templos e
altares terrenais, agora passam a construir seus templos, definindo-os com linguagem do Antigo Testamento. 5) Influência de controvérsias, como o arianismo: as
heresias começam a entrar facilmente na liturgia, através dos cantos e textos não
canônicos. 6) A crescente unificação e fixação das formas litúrgicas: a liberdade litúrgica anterior é cerceada. Os grandes centros litúrgicos elaboram formulários, que,
circulando entre as comunidades, propagam costumes que são assimilados. 7) A influência do monaquismo: este modifica substancialmente o entendimento acerca das
orações diárias e da leitura bíblica, que não mais são vistos como compromisso e
possibilidade comunitários, mas meios para o aperfeiçoamento e santificação do
monge individual142.
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P. F. BRADSHAW, Gottesdienst IV, p. 40-42. Para exemplificar as transformações havidas na liturgia
do culto, descreva-se a missa de Gregório, séc. VI, apresentada por Amiot: a missa apresenta uma
liturgia muito ampliada na abertura, com ritos para as vestes litúrgicas do clero, procissões, gestos de
inclinação, beijos no altar, nos livros sagrados e entre o clero, bem como a participação de um clero
visivelmente hierarquizado (bispo, arquidiáconos, diáconos, subdiáconos, leitores...) e de participantes
hierarquicamente organizados no espaço e no atendimento. Os da nobreza têm seus lugares reservados e recebem a comunhão do clero maior; o povo permanece mais afastado e recebe a eucaristia do
subdiácono. Há enfeites, tochas acesas e incenso. A homilia não é parte fixa (às vezes, é omitida) e o
rito da eucaristia enriquece-se [ou sobrecarrega-se] sobremaneira com gestos, cantos, procissões.
Integra a missa o Kyrie eleison, que acompanha a oração na forma de ladainha diaconal. Cf. F. AMIOT, A missa e sua história, p. 19-23.

85

3.0 - Outras formas de culto
3.1 - O batismo

3.1.1 - Introdução
Desde a Igreja Antiga, o batismo é rito de admissão e de iniciação cristã143.
Através dele, pessoas passam a integrar o corpo da comunidade. O batismo é sinal
da pertença à família de Deus, estabelecendo uma relação entre o batizado e o Ressurreto, assim como com os demais batizados144. É, assim, selo filial e congregacional.
A comunidade cristã realizou batismos desde sua origem em Pentecostes. As
pessoas, que tinham ouvido o discurso de Pedro naquele dia, perguntaram: “Que
faremos, irmãos?” “Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis
o dom do Espírito Santo”. At 2.37b-38.
A autoridade de batizar vem do próprio Jesus, batizado por João Batista. No
batismo, Jesus recebeu o Espírito Santo e a declaração da filiação145. O batismo de
João auxiliou a igreja cristã a moldar sua prática batismal146.
Baseado em At 2.37b-38, Eugene Brand sistematiza uma seqüência batismal
em cinco partes: 1) proclamação do Evangelho; 2) resposta em arrependimento e
fé147; 3) o batismo com água; 4) a recepção do Espírito Santo; 5) vida em comunhão
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L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 261.
Goppelt acrescenta ainda uma outra relação estabelecida no batismo: a relação com os discípulos
que, em Pentecostes, receberam o Espírito Santo sem o batismo. L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 264.
145
L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 263-264. Goppelt fundamenta a instituição do batismo por Jesus não nos textos como Mt 28.18b-20b, Lc 24.26-49, Mc 16.15-18, mas em dois argumentos: a) o Ressurreto enviou seus discípulos para invocar seu nome nas diferentes ocasiões. Assim,
prometeu se fazer presente e ativo; b) seu batismo, realizado por João Batista, foi algo mais do que
um batismo de arrependimento: foi recebimento do Espírito Santo e filiação. O batismo logo passou a
ser usado pelos discípulos nessas dimensões. L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 263-264.
146
E. BRAND, Batismo, p. 10. Ligações entre o batismo de João Batista e o batismo cristão, bem como
entre os ritos judaicos de purificação e os dois primeiros, são assunto de muitas páginas. Aqui não
será possível aprofundá-lo.
147
O batizando declarava a confissão batismal (ver Rm 10.9; cf. At 8.37).
144

86

cristã (At 2.42). Esta seqüência aparece assim nos batismos do eunuco por Filipe148,
de Saulo149, da família de Lídia150, da família do carcereiro de Filipos151 e dos discípulos de João Batista em Éfeso152. Dois elementos são essenciais para a realização do
batismo: o nome de Jesus153 e a água154.
Embora o livro dos Atos dos Apóstolos apresente o maior número de relatos
batismais, é o apóstolo Paulo quem desenvolve o significado teológico do batismo.
Por isso, é considerado o “teólogo batismal do período neotestamentário”155. Paulo
confirma que todas as pessoas que se convertiam ao cristianismo eram batizadas (1
Co 12.13) e registra a mais antiga declaração batismal156: “Dessarte, não pode haver
judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem homem nem mulher; porque todos
vós sois um em Cristo Jesus.” (Gl 3.28). Esta fórmula é um manifesto da liberdade e
testemunho da igualdade, assim como o é o batismo cristão157.
Também as mulheres judaico-cristãs e gentio-cristãs participavam deste mais
importante rito de iniciação do cristianismo, podendo “tornar-se membros integrais
do povo de Deus, com os mesmos direitos e deveres”. Isso causou uma transforma-

148

At 8.26-39.
At 9.17-18.
150
At 16.14-15.
151
At 16.25-34.
152
At 19.1-7. A mencionada seqüência é interrompida no relato de At 8.12-17, quando Filipe batizou
samaritanos que receberam o Espírito Santo somente mais tarde, ao lhes serem impostas as mãos por
Pedro e João, e At 10.44-48, quando Cornélio e sua família, ao ouvirem a Palavra, receberam o Espírito Santo e, somente então, Pedro realizou o seu batismo. E. BRAND, Batismo, p. 13.
153
At 2.38; 8.12,16; 10.48; 19.5; Rm 6.3; Gl 3.27.
154
A fórmula trinitária é posterior. Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, essa fórmula estava em
uso (Mt 28.18-20). A fórmula trinitária também aparece na Didaqué (Didaqué VII, p. 30). E. BRAND,
Batismo, p. 17. O mesmo ocorre em Justino. Justino, Apologia 1, 61.3,13, p. 76-77.
155
E. BRAND, Batismo, p. 13. Igualmente Roloff reconhece o apóstolo assim quando escreve: “Paulus,
der grosse neutestamentliche Tauftheologe”. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 63.
Não é possível aprofundar no presente texto, questões teológicas acerca do batismo (teologia batismal, compreensões batismais e seus ritos nos diferentes períodos...).
156
E. S. FIORENZA, As origens cristãs..., p. 238-256.
157
Hamman oferece um estudo detalhado de fatos que provam a vivência da igualdade nas comunidades cristãs. A igualdade favorecia a fraternidade: pobres, ricos, escravos, patrícios, mulheres e homens. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 41-58, 78ss. As separações sociais desaparecem em
Cristo, unificador e único. Lactâncio (final do séc. III) escreve: “Entre nós não existem nem escravos,
nem senhores. Não estabelecemos diferença entre nós e todos nós nos chamamos de irmãos, porque
nos consideramos todos iguais. Servos e senhores, grandes e pequenos são iguais pela sua modéstia
e pelas disposições de seus corações, as quais os afastam de toda vaidade.” Lactâncio, Institutiones
divinae, V, 16, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 46.
149
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ção fundamental não apenas de sua posição diante de Deus, como também de seu
lugar e função eclesiástica e social158.
Para Paulo, o batismo tem uma dimensão visivelmente corporativa: ele não é
apenas resposta em fé ao Evangelho, mas implica assumir com responsabilidade os
dons e atribuições nesta nova família159 e nutrir-se do mesmo Espírito160. Não se trata meramente de obter o ingresso num grupo, mas deve apresentar a novidade de
vida (Rm 6.4)161.

3.1.2 - O preparo para o batismo
No início, não havia preparo para o batismo. Eram atos cultuais independentes162. Entretanto, já muito cedo, introduziu-se na vida das comunidades cristãs o
cuidado em preparar as pessoas que quisessem ser batizadas, pois o batismo representava um passo importante na vida, tanto da pessoa batizada, quanto da comunidade cristã. Havia consciência da importância da instrução cristã.
A Didaqué menciona um jejum preparatório de dois dias antes do batismo. Jejuavam os que seriam batizados, o que iria batizar (o batizante) e quantos mais pudessem163.

158

D. SÖLLE, Libertada para a liberdade, condenada ao silêncio, p. 81-82. A circuncisão, rito de iniciação judaico, era exclusivamente para os homens. Sölle localiza esta declaração batismal nos “breves
dias da liberdade” das mulheres cristãs, no movimento missionário pré-paulino, onde as mulheres
tinham papel de liderança em igrejas domiciliares e na missão. D. SÖLLE, Libertada para a liberdade,
condenada ao silêncio, p. 82. De fato, a circuncisão é um rito de iniciação, exclusivamente para os do
gênero masculino. White escreve que a circuncisão é ato-sinal judaico, sacramento da antiga lei, que
inclui o menino numa relação vitalícia com o povo. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 153-4.
Goedert afirma: ”A catequese patrística, seguindo o pensamento de Paulo, vê na circuncisão, que faz
do judeu membro de Israel, uma figura do batismo cristão.” V. GOEDERT, Teologia do batismo, p. 60.
159
1 Co 12.12-31. Brand desenvolve esse aspecto da dimensão corporativa e familiar do batismo. Entrar para a família de batizados implica olhar para o lado e perceber que há muitos irmãos ao redor.
Entender que implica compromisso na ajuda mútua, na oração recíproca, na busca por nutrir-se da
palavra de Deus e fazer parte da família na santa mesa. Cf. E. BRAND, Batismo, p. 43.
160
Gl 3.26-28, Ef 4.4-5.
161
J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 63. Hamman lembra o alto risco que era entrar
para a comunidade cristã nos primeiros séculos. A fé significava risco, desafio e dilaceração. Esse
último refere-se aos laços familiares, mas também profissionais, uma vez que as profissões eram
questionadas e algumas podiam significar a recusa ao candidato ao batismo cristão. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 133.
162
F. HAHN, Gottesdienst III, p. 33.
163
Didaqué VII,4, p. 30.

88

Na Apologia 1 de Justino, aparece o termo iluminados para os recémbatizados164. Os candidatos ao batismo passavam por instruções e confissão preliminares, realizadas por pessoas da comunidade: “Todos quantos se tiverem persuadido
e crerem que são verdadeiras as coisas que ensinamos e dissemos, e prometerem
poder viver segundo elas, são antes de tudo instruídos a rezar e, através de jejuns, a
pedir perdão a Deus de seus pecados anteriormente cometidos; e nós rezamos e
jejuamos com eles.”165. Isto acontece na véspera do batismo (chamado de Iluminação166). O candidato à Iluminação ainda não é denominado pelo título “irmão”167 e
tem sua participação na comunidade restringida: nas orações comuns168, no ósculo
santo169 e, sobretudo, na eucaristia170. A reunião eucarística batismal integra o novo
membro nessas peculiaridades dos fiéis, e se espera que o iluminado se integre às
atividades da comunidade, participe no espírito comunitário da partilha na medida
das suas condições171, mantendo-se unido ao corpo.
Na Tradição Apostólica de Hipólito, a instrução preparatória para o batismo é
chamada de catecumenato172. Esse, tem duração de três anos173 sendo ministrado
por clérigos ou leigos174. Os encarregados pela catequese são chamados de catequistas ou doutores175. Os catecúmenos são instruídos na fé cristã, esclarecidos acerca
da eucaristia e do próprio batismo. Dos catecúmenos, somente alguns são escolhidos
para receber o batismo, e a vida destes é examinada: “se viveram com dignidade
enquanto catecúmenos, se honraram as viúvas, se visitaram os enfermos, se só praticaram boas ações”176.
164

Justino, Apologia 1, 65.1, p. 81.
Justino, Apologia 1, 61.2-3, p. 76.
166
Justino, Apologia 1, 61.12, p. 77. Hb 6.4 fala da “iluminação” referindo-se à atividade do Espírito
Santo.
167
Justino, Apologia 1, 65.1, p. 81.
168
Justino, Apologia 1, 65.1, p. 81.
169
Justino, Apologia 1, 65.2, p. 81.
170
Justino, Apologia 1, 66.1, p. 82.
171
Justino, Apologia 1, 67.1, p. 83.
172
Recorde-se que a Tradição Apostólica foi escrita em princípios do séc. III. Martimort destaca que o
catecumenato já aparece no fim do séc. II, confirmado por citações em Tertuliano, Cipriano e Orígenes. A. G. MARTIMORT, Os sacramentos, p. 35.
173
Tradição Apostólica 39, p. 49.
174
Tradição Apostólica 40.10-13, p. 50.
175
Tradição Apostólica 32.9, p. 46; 40.1,10, p. 49; 88.6,10,14, p. 63-64.
176
Tradição Apostólica 42, p. 50.
165
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Como os candidatos à Iluminação, de Justino, os catecúmenos também têm
sua participação na comunidade restringida: 1) não participam da ceia do Senhor177,
nem dos gestos dos fiéis, como o ósculo santo178; 2) na oração pública diária, após a
instrução, não podem integrar os círculos dos fiéis orantes, mas formam um grupo à
parte179; 3) participam nos ágapes autônomos, mas não recebem do pão bento. Ao
invés dele, recebem o pão exorcisado180, entre outros181.
Os chamados Pais da Igreja do séc. IV sistematizaram os conteúdos do catecumenato nas suas “Catequeses Mistagógicas”182 ou em “Os Sacramentos e Os Mistérios”183. As preparações catequética (instruções), litúrgica (exorcismos e renúncias,
imposição das mãos, orações) e ascética (jejuns, vigílias, momentos passados de
joelhos, orações, confissão de pecados) eram criteriosamente elaboradas e desenvolvidas, uma vez que heresias e más interpretações ameaçavam a igreja cristã. Muito mais, essas ameaçavam as pessoas que recém ingressavam na fé cristã184.
A Quaresma era o período especialmente dedicado para concluir o tempo preparatório do batismo, e culminava com sua realização na vigília pascal. Assim, os
recém-batizados podiam celebrar a Páscoa com a comunidade cristã185.
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Tradição Apostólica
Tradição Apostólica
179
Tradição Apostólica
180
Tradição Apostólica

69, p. 59.
40.4-5, p. 49.
40.1-3, p. 49.
68, p. 58-59.
181
Sobre a admissão ao catecumenato, os padrinhos dos catecúmenos, a inscrição do nome dos interessados e outros assuntos afins, cf. A. G. MARTIMORT, Os Sacramentos, p.36-40.
182
João Crisóstomo e Teodoro de Mopsuéstia, ambos de Antioquia; Cirilo, de Jerusalém.
183
Ambrósio, de Milão.
184
A. G. MARTIMORT, Os Sacramentos, p. 40-44. O catecumenato de adultos desapareceu por volta
do séc. X, por causa do batismo infantil. Esse exigiu outra forma de instrução e disciplina. A partir
disso, desenvolveu-se um catecumenato posterior ao batismo. Resultou daí que o acesso à comunhão
eucarística acabou sendo a confirmação, e não mais o batismo. E. BRAND, Batismo, p. 20.
185
A eucaristia da Páscoa continuou sendo a principal entre todas no ano eclesiástico. Era uma verdadeira festa. Além do ingresso aos novos batizados, era nessa ocasião que se dava a reconciliação pública das pessoas, náufragas do pecado, e que, após período penitencial (longo ou breve), reconciliavam-se com Deus e com a comunidade cristã. Essa prática já se verifica no tempo de Tertuliano. Cf. J.
WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 206. Séculos mais tarde, quando a freqüência nas eucaristias
estava quase nula, o Concílio de Latrão (ano de 1215) novamente colocou sua atenção na eucaristia
pascal, estipulando a participação obrigatória anual nessa celebração eucarística. Cf. J. A. JUNGMANN,
178

Missarum Solemnia II, p. 449.
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3.1.3 - O rito batismal
Os ritos têm significado antropológico muito importante. Eles “situam a pessoa
na fronteira entre o mundo cotidiano e uma nova realidade, entre uma fase anterior
da vida e uma fase iminente”186. O batismo marca o início de um novo contexto.
Os relatos de batismos no Novo Testamento incluem o uso da água e do nome divino187. O rito batismal, inicialmente mais simples, foi sendo enriquecido em
detalhes com significado. A Tradição Apostólica de Hipólito apresenta-o acontecendo
em duas etapas ou locais distintos: 1) junto à e dentro da água (inicia pela purificação da água, segue o despir-se e renunciar do batizando, as unções com diferentes
óleos, o entrar na água, as perguntas e confissões, o juramento de serviço a Cristo,
a submersão três vezes por um diácono, outra unção com óleo, o vestir-se188; 2)
dentro do local em que estão reunidos os cristãos. Ali acontece a imposição das
mãos pelo bispo, a oração invocatória, outra unção, o sinal da cruz na testa, o beijo
da paz entre o que preside e os batizados, a oração dos fiéis, o ósculo da paz comunitário e a primeira eucaristia, na qual, além do pão e vinho, há também o leite e
mel189.

186

E. BRAND, Batismo, p. 33. Os antropólogos documentam a necessidade humana de experiências
rituais verdadeiramente liminares. Goedert, na sua obra acerca do batismo, descreve ritos relacionados ao nascimento em diferentes povos, explicitamente marcados por este antes e depois do rito. Cf.
V. GOEDERT, Teologia do batismo, p. 73-75.
187
A Didaqué, além de instruir sobre o que deve acontecer nas vésperas do batismo, oferece informações sobre tipos de batismo, água batismal e procedimentos. Didaqué indica a fórmula trinitária. Cf.
Didaqué VII, p. 30.
188
Tradição Apostólica 45-51, p. 52. A imersão não é total. O catecúmeno entra na água até a cintura.
É o que se deduz das antigas pinturas e de antigos batistérios ainda existentes. Cf. V. GOEDERT, Teologia do batismo, p. 121.
189
Tradição Apostólica 52-58, p. 53-56. O mel representava as dádivas salvíficas divinas. Trata-se de
uma metáfora judaica. O leite faz referência à refeição dos nascidos de novo (1 Co 3.2; Hb 5.12s).
Ambos eram servidos apenas aos recém-batizados. J. ROLOFF, Der Gottesdiensts im Urchristentum, p.
55. Mencione-se que na liturgia batismal de Hipólito não constam leituras bíblicas. White escreve:
”Parece que a iniciação, quando celebrada, substituía a liturgia da Palavra, mas não a eucaristia”. J.
WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 114.
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No séc. IV, os cultos eucarísticos batismais incluem o ephatha ou bênção das
orelhas e narinas190, o lava-pés191, e o vestir os recém-batizados com veste alva192;
entre outros.

3.1.4 - Compreensões neotestamentárias do batismo
James White identifica cinco metáforas ou temas principais da iniciação no
Novo Testamento, que aparecem com maior freqüência no desenvolvimento do rito
de iniciação193: 1) união com Jesus Cristo: é participar de sua morte e ressurreição
(Rm 6.3-5; Cl 2.12); 2) incorporação na igreja: o batismo é ato-sinal de ingresso na
mesma (1 Co 12.13; Gl 3.27-28); 3) renascimento: lembra a conversa de Jesus com
Nicodemos sobre o nascer de novo (Jo 3.5) e refere-se a deixar para trás o velho
Adão (Rm 15), o passado, e ser nova criatura em Cristo (2 Co 5.17; Tt 3.5); 4) perdão dos pecados: a imagem da lavagem, da purificação pela água deixa explícito
este tema (At 22.16; 1 Co 6.11; 1 Pe 3.21; Hb 10.22; At 2.38;); 5) recepção do Espírito Santo: a pessoa que passa a fazer parte da comunidade repleta do Espírito Santo, recebe também este Espírito através da imposição das mãos (At 2.38; Mt 3.16; At
19.1-7; Hb 6.4; 1 Co 6.11).
O autor indica imagens que evidenciam os referidos temas: 1) batistérios que
sugerem uma descida para um sepulcro aquático e o ressurgimento do mesmo; 2)
batistérios (fontes) localizados na entrada da igreja e transportados em procissão
para o centro da comunidade na hora do batismo; 3) fontes modeladas de forma a
sugerir uma mulher grávida; 4) o lavar do batismo e as vestes brancas dadas ao recém-batizado (Gl 3.27); 5) símbolos visuais do Espírito Santo, como a pomba e a luz.

190

Cf. Mc 7.34. O efatá “concluía o rito do exorcismo. Uma vez invocada a presença do Espírito Santo,
a fim de afastar a ação do maligno, o catecúmeno se preparava para assumir a liberdade dos filhos de
Deus”. V. GOEDERT, Teologia do batismo, p. 127.
191
Ambrósio, Os Sacramentos e os mistérios III, 4-7, p.40-42.
192
Teodoro de Mopsuéstia, por volta da metade do séc. IV, cita o primeiro testemunho desse rito,
recordando a exortação de Paulo: “porque todos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes”.
Gl 3.27. Apud V. GOEDERT, Teologia do batismo, p. 124.
193
Essa secção baseia-se em: J. White, Introdução ao culto cristão, p. 165-167.
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3.2 - Oração pública diária

3.2.1 - Introdução
A oração pública diária é uma forma de culto cristão usada desde os primórdios. Diferencia-se basicamente do culto cristão dominical por não incluir a eucaristia.
Caracteriza-se pelo louvor e pelas orações, com participação ativa das pessoas presentes194.
Esta forma de culto tem suas origens no ofício sinagogal judaico. A sinagoga
era local de reunião dos judeus para a leitura da Torá, oração e bênção (Mt 4.32,
6.2) e surgiu possivelmente no contexto do exílio babilônico (séc. VI a.C.), quando os
judeus se encontravam distantes de Jerusalém e do templo. Enquanto outros povos
em contexto de cativeiro ficavam arrasados e sofriam a desintegração como povo,
Israel conseguiu sobreviver através do culto. “O culto transformou-se numa forma de
ensino e transmissão das memórias comunitárias de um povo com o qual Deus havia
se comprometido. (...). O cerne do culto sinagogal é a identificação com as memórias coletivas da comunidade a respeito daquilo que Deus fez pelo seu povo”195. O
ofício sinagogal judaico conservou a integridade do povo judaico, preservando sua
identidade196.
Havia sinagogas nas mais diferentes cidades. O ofício sinagogal podia ser realizado sem o sacerdote. Os participantes eram homens judeus197. Cantavam salmos,
oravam, liam as Escrituras e refletiam (sermão)198. Além do ofício no sábado, havia

194

Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 97, 107s.
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 113.
196
”As sinagogas são comunidades de base inseridas num ambiente nem sempre simpático. Têm a
função de preservar e ativar a memória da identidade judaica através sobretudo da leitura bíblica”, E.
HOORNAERT, O movimento de Jesus, p. 146s. Também White aborda o tema da identidade, em J.
WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 112. As sinagogas judaicas contribuíram para a divulgação do
monoteísmo entre os pagãos. A. BORN, Sinagoga, p. 1441. A diáspora judaica estava organizada em
sinagogas, e ela “ofereceu a base operacional da expansão do cristianismo”, tanto na Síria quanto no
Egito. A. G. MARTIMORT, Princípios da Liturgia, p. 124-125.
197
Fundamentalmente, cada israelita homem poderia orar, ler da Palavra de Deus e pregar. Cf. Lc
4.16-30. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 44.
198
“Os adoradores ficavam sentados em assentos de madeira em redor da bîmâ (ambão). As Escrituras eram lidas por alguém que ficava em pé, mas que se sentava para explicá-las. Jesus seguiu este
padrão”. Cf. Lc 4.16-17. D. A. RAUSCH, Sinagoga, p. 396.
195
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as horas de oração diárias, que podiam ser feitas individualmente ou na sinagoga199.
Esta prática diária de oração caracterizou o povo judeu como um povo orante200. Todo judeu adulto deveria orar duas vezes ao dia a Shema (oração das 18 bênçãos):
de manhã e à noite201. Assim, mesmo longe do templo, todo judeu orava no horário
matutino e vespertino, quando em Jerusalém eram oferecidos os sacrifícios diários
(Êx 29.38s).
Os primeiros cristãos, também judeus, estavam familiarizados com o ofício sinagogal judaico. Também Jesus conhecia seus ritos, suas horas de oração. Orava à
mesa202 e freqüentava a sinagoga203. Os cristãos, além de se reunirem para a refeição eucarística, também freqüentavam o templo204 e as sinagogas205. Nessas ocasiões, a exemplo de Jesus, testemunhavam aos judeus que o Messias, o Prometido, já
viera206.
Quanto às horas de oração diárias, havia o ciclo binário de oração (matutina e
vespertina) e o ciclo ternário207. As orações diárias nas horas terça, sexta e noa eram
conhecidas208. O Sl 119.164 refere-se a sete momentos do dia para oração, acrescentando-se a estes mais o da meia-noite (v. 62).
A tradição judaica das horas de orações diárias, bem como o exemplo de uma
vida intensa de oração de Jesus, influenciou a prática da oração dos cristãos, aconse-

199

Os judeus realizavam as horas de oração mesmo em vias públicas, cf. Mt 6.5. A. G. MARTIMORT, A
liturgia e o tempo, p. 160.
200
A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 152.
201
A. BORN, Sinagoga, p. 1573. Esta oração encontra-se como anexo nas páginas finais do livro de
Humberto Porto, Liturgia judaica e liturgia cristã, p. 323-325.
202

Mt 14.19;14.36; 26.26; Lc 24.30; par..
Em Nazaré: Lc 4. 16-28; em Cafarnaum: Mc 1.21.
204
Cf. At 2.46; após a ascensão, os cristãos de Jerusalém “estavam sempre no templo, louvando a
Deus”, Lc 24.53.
205
Paulo e seus companheiros igualmente o faziam, como em Antioquia da Pisídia, At 13.15.
206
Alguns autores recusam-se a aceitar que os apóstolos, bem como Jesus, freqüentassem as sinagogas com o intuito de dar seu testemunho. Antes, iam por serem do povo judeu e quererem participar
do serviço religioso (At 3.1; 6.9). Cite-se GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 266 e J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 48. Já Hahn afirma que a participação de cristãos nos
ofícios sinagogais tinha fins missionários, citando textos como At 3.1-11,26; 5.12-16,42. Cf. F. HAHN,
Gottesdienst III, p. 31.
207
Sl 55.17-18; Dn 6.11.
208
Este costume foi mantido na sua forma pelos apóstolos, mas modificado em seu conteúdo. Pedro e
João participam da oração na hora nona (At 3.1); Pedro, na hora sexta (At 10.3,9,30).
203
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lhada permanentemente nos escritos neotestamentários209. Paulo escreve aos tessalonicenses: “Orai sem cessar” (1 Ts 5.17), e aos romanos: “Sede perseverantes na
oração” (Rm 12.12)210. A Didaqué recomenda orar três vezes ao dia o Pai Nosso211.
Tertuliano e Cipriano, baseando-se em Daniel e nos apóstolos, reforçam o ciclo ternário (na terça, sexta e nona), acrescentando a este, a oração ao amanhecer e ao
anoitecer212. A Tradição Apostólica de Hipólito apresenta um plano diário com sete
paradas para a oração, grande parte delas embasada na paixão de Cristo213. Especialmente a oração da manhã deve acontecer na reunião com os demais cristãos, isso
“quando houver instrução”214.

3.2.2 - Locais para a oração pública diária
Se inicialmente os cristãos iam à sinagoga participar do ofício sinagogal e das
horas de oração dos judeus, mais tarde, quando não mais foram tolerados ali, organizaram suas reuniões diárias em outros locais215. Nos primeiros três séculos, as reuniões, tanto para a refeição eucarística quanto para oração e louvor, aconteciam nas
casas dos cristãos que dispunham de espaço para abrigar a comunidade216.
Documentos do século III revelam que comunidades com algum bem

209

O livro dos Atos dos Apóstolos, em várias ocasiões, atesta a prática da oração de cristãos palestinenses, e os cristãos helenistas eram permanentemente motivados à oração. J. ROLOFF, Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 61. O Judaísmo influenciou também o Islamismo, que tem cinco horários
de oração: de manhã, ao meio dia, no meio da tarde, ao entardecer e à noite. Cf. G. FRY, Ofício Diário, p. 52.
210
Cf. Fl 4.6; 2 Co 6.5; 11.27; Ef 6.18; 1 Tm 2.1-2.
211
Didaqué VIII.2-3, p. 31. Com isso, a oração judaica cotidiana das 18 bênçãos (Shema) é substituída
pelo Pai Nosso. A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 156.
212
Cipriano refere-se à oração da manhã em memória da ressurreição do Senhor, e à da tarde, à da
parousia (Cipriano, De oratione domenica 35), apud R. KACZYNSKI, Costume/Festa, p. 120. Cinco
escritores cristãos escrevem especialmente sobre a oração: Clemente (m. 211/215), Tertuliano (m.
depois de 220), Hipólito, Orígenes e Cipriano. A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 156.
213
Às 9 h, quando Cristo foi pregado no lenho; 12h, quando se fizeram grandes trevas; 15h, quando
Cristo expirou; de madrugada, ao cantar do galo, quando Pedro negou Cristo. Além dessas, ao levantar, ao ir dormir e à meia-noite, sendo que nesta última, a esta hora, toda a natureza pára por um
instante para louvar a Deus. Tradição Apostólica 88.1-96.25, p. 63-66.
214
Tradição Apostólica 88.3, p. 63; 86.3, p. 63; 82.1-10, p. 62.
215
Segundo Mesters e Orofino, “a crise que gera a separação entre judeus e cristãos teve dois fortes
ingredientes: a crescente resistência do império contra as comunidades cristãs e o desaparecimento
da primeira geração das testemunhas da ressurreição”. C. MESTERS, F. OROFINO, As primeiras comunidades cristãs..., p. 43.
216
Em Trôade, At 20.7-8.11; em Corinto, 1 Co 11.20-22; em Jerusalém, At 2.46.
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adquiriam uma casa, e transformavam-na internamente para se tornar local de reunião dos fiéis, como é o caso em Roma, no tempo de Alexandre Severo (222-265)217.
A Didascália dos Apóstolos (documento da primeira metade do século III), descreve
um destes lugares em pleno funcionamento, determinando inclusive o lugar do bispo
e dos sacerdotes, a disposição dos leigos, homens e mulheres, bem como a função
dos diáconos218. Estes locais previam um lugar mais amplo para a reunião dos cristãos; e outro, para o batistério. Eram denominadas “casas de oração”, “casas de
Deus”, “casas da igreja” ou “igrejas”219.
Somente com o fim das perseguições, na época da paz constantiniana, foram
feitas construções em forma de basílica - igrejas do povo - com o fim específico de
serem locais para a reunião dos cristãos220.

3.2.3 - O Ofício das Catedrais ou Ofício do Povo
A Tradição Apostólica de Hipólito, ao referir-se às reuniões matutinas comunitárias de oração, provavelmente indica os inícios do assim chamado ofício das cate-

drais221 ou ofício do povo222. Eram ofícios diários de oração e louvor na igreja principal de uma cidade, freqüentados pelas pessoas cristãs. Estes ofícios se intensificaram
no século IV, período do qual também se tem mais informações. Eusébio de Cesaréia, por volta de 330-340, escreve sobre as reuniões cotidianas (In psalm. 64), bem
como Etéria (na Palestina), João Crisóstomo (em Antioquia e Constantinopla) e

217

A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.51. Por volta de 232, havia também em Dura Europos, na Síria,
uma casa com dois cômodos destinada às celebrações da eucaristia e ao batismo. Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.52; ID., Princípios da liturgia, p. 178.
218
Apud A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.52.
219
A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.52. Quanto aos objetos da “casa de oração” (altar, cruz, cálice,
luz, incenso, batistérios...), ver informações em A. G. MARTIMORT, Princípios da liturgia, p. 175-187.
220
Martimort menciona que estes lugares próprios para a oração possibilitaram a manifestação exterior
dos ritmos de oração já vividos anteriormente, na forma de comunidade invisível. A. G. MARTIMORT,
A liturgia e o tempo, p. 160.
221
Denominado assim por Anton Baumstarck. Apud A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 206.
222
White menciona que este segundo termo foi introduzido recentemente, por George Guiver, no seu
livro Company of Voices, 1988. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 97.
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Agostinho (na África)223.
As duas reuniões - matutinum e vesperum -, caracterizavam-se pelos cânticos
(salmódia), orações, intercessão e coleta. A liturgia de tais ofícios pode ser identificada num livro posterior que compõe as Constituições Apostólicas (pelo final do séc.
IV): “Ao anoitecer, tu, ó bispo, haverás de reunir a igreja, e após a repetição do salmo durante o acender [d]as lâmpadas, o diácono dirigirá orações pelos catecúmenos{...} Mas após a despedida destes, o diácono dirá: Tantos fiéis quantos houver,
oremos ao senhor”. Segue-se uma oração de intercessão, outras orações, uma bênção e a despedida224.
O ofício das catedrais ou ofício do povo durou pouco no ocidente, representando uma grande perda para a espiritualidade ocidental. “A necessidade pessoal de
comunicar-se com Deus, de falar-lhe, não é satisfeita plenamente no culto comunitário eucarístico, centralizado na auto-doação de Deus e cuja característica comunitária
determina a forma de oração, louvor, leituras, ações. As pessoas-membro do Corpo
necessitam de horas de comunhão com características mais informais, pessoais, de
resposta à autodoação de Deus, como as orações públicas diárias oportunizam”225.
O ofício do povo foi adotado pelo movimento monástico, que surgiu com força
no século IV. Nesse contexto, teve um desenvolvimento diferente, considerando o
seu novo objetivo: sistematizar a leitura da Bíblia, em especial do saltério em períodos fixos e auxiliar na vida ascética do monge. O ofício monástico exigia uma disciplina notável, determinando, em geral, sete horas de oração diárias, bem como conhecimento das línguas antigas, aspectos que requisitavam profissionalismo religioso
e disponibilidade de tempo.

223

A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 161. White cita textualmente: “Em todo o mundo, nas
igrejas de Deus, hinos, louvores e verdadeiros deleites divinos são arranjados para Deus ao levantarse o sol pela manhã e ao anoitecer (...). Esses “deleites” são hinos executados em sua igreja em todas as partes do mundo nas horas do amanhecer e do anoitecer”. Das Constituições Apostólicas 2,59,
e das Instruções Batismais, de João Crisóstomo, apud J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 97.
224
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 97.
225
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 107s.
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Com o tempo, este modelo - eficiente em contexto monástico226-, foi imitado
nas igrejas das cidades, resultando em uma cada vez menor participação das pessoas cristãs comuns. Os salmos responsivos, as orações participativas, os hinos e textos familiares e populares, foram substituídos por salmódias extensas e na língua
latina, silêncios e antífonas com melodias complexas. Lenta e gradativamente desaparecia o ofício do povo no ocidente, e o que teve continuidade, tornara-se quase
exclusivamente clerical e monástico por muitos séculos227. No oriente, o ofício diário
do povo sobreviveu e manteve-se relativamente intacto228.

4.0 - Outros ofícios litúrgicos
4.1 - Introdução
A vida cultual dos primeiros cristãos era intensa. A comunidade de batizados
encontrava-se freqüentemente e procurava viver a condição congregacional e familiar do batismo, tanto quando se encontrava ao redor da mesa do Senhor, quanto ao
se reunir para orar e louvar a Deus. Assumiram solidariamente a condição de Corpo
de Cristo através da partilha de bens espirituais e materiais. Essa vida comunitária
intensa apoiou-os em tempos de pobreza e abundância, de doença e de saúde, da
ameaça à vida nas perseguições, ou nas discórdias com familiares devido à fé cristã,
entre outros.
As exigências da vida comunitária eram grandes. Deviam abandonar práticas
antigas, esmerar-se na vida de fé, na prática da generosidade e misericórdia. Pouco
a pouco, o cristianismo ganha credibilidade, gerada pela coerência de vida de seus
adeptos.

226

White escreve sobre quanto o ofício monástico representou para a vida de milhares de mulheres e
homens [nos mosteiros], moldando sua vida. O ofício monástico atendia às necessidades religiosas do
clero, dos religiosos, dos monges, mas não do povo em geral. J. WHITE, Introdução ao culto cristão,
p. 100, 102.
227
O ofício monástico também é chamado de Ofício Divino, Liturgia das Horas, Ofício Diário, Ofícios
Corais. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 98. Mais informações podem ser encontradas em J.
WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 98-102; A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 160-168;
180-188; 204-206.
228
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 98.
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Em tempos em que a medicina não estava estruturada para atender a demanda existente229, e nem o governo assumia a assitência social, o cuidado dos doentes,
idosos, presos e da comunidade foi especialmente importante230. Esses serviços estavam previstos nas comunidades cristãs. As pessoas eram visitadas, orava-se com
elas, ungia-se se estivessem enfermas, motivava-se à confissão mútua para perdão
dos pecados e cura integral (Tg 5.16), recebiam a eucaristia e ajuda material, providenciada e ofertada pela comunidade de irmãos. Todo este cuidado revela um grande amor e um engajamento conjunto dos batizados231.
4.2 - Ofícios nos domicílios e nas prisões

4.2.1 - Visitas, orações e unção
Havia nas comunidades cristãs, além dos muitos serviços já citados no capítulo primeiro deste trabalho, mais outro que demonstrava a preocupação pelas pessoas
na sua unidade de corpo e alma: o ministério junto aos enfermos. Também este se
encontrava ligado ao ágape, e baseava-se em Jesus, o qual dedicou grande parte de
seu ministério a curar pessoas, não somente de seus males físicos, mas também de
seus

229

tormentos

espirituais,

perdoando

pecados232,

reintegrando-as

De forma geral, ainda não havia hospitais no segundo século. Os hospitais surgiram primeiro no
Egito e na Grécia, custando mais tempo até serem organizados na Itália. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 139. No caso da pessoa estar na condição de escrava, o descuido por parte dos senhores
agravava ainda mais a situação de doença. No tempo do imperador Cláudio, os escravos doentes e
fracos eram abandonados na Ilha do Tibre, confiados ao deus Esculápio (deus da medicina grecoromana), situação que resultou num decreto oficial por parte do imperador, o qual inibia tais atitudes.
Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 137.
230
Epitáfios testemunham que haviam sacerdotes e irmãos médicos. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 139. Sterpellone menciona dois clérigos médicos ativos: Teódoto de Laodicéia (séc. III/IV) e
Cesário, irmão de Gregório de Nazianzo (330). Cesário sobreviveu à perseguição de Juliano (361-363)
porque foi útil e serviu na corte com os seus conhecimentos de medicina. Cf. L. STERPELLONE, Os
santos e a medicina, p. 24. O autor apresenta uma pesquisa sobre médicos, tanto clérigos quanto
irmãos cristãos, os quais trabalharam unindo oração e medicina.
231
A prática da solidariedade, com certeza, transforma um contexto passivo e de espectadores, num
contexto ativo e participativo.
232
Segundo Hoornaert, “Jesus mostrou sensibilidade diante dos dois problemas básicos da vida dos
pobres de todos os tempos: pão e saúde”. E. HOORNAERT, A memória do povo cristão, p. 76. Jesus
curou os doentes e compartilhou a mesa com os pobres. Dos 37 milagres feitos por Jesus e narrados
nos Evangelhos, 17 são curas e 6 são exorcismos (curas de doentes mentais). Cf. E. HOORNAERT, A
memória do povo cristão, p. 76.
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ainda à sociedade.
De igual forma os apóstolos realizaram este ministério ao lado da pregação.
Segundo Mc 6.12-13233, acompanhava este serviço a unção com óleo234. Em outro
texto bíblico, encontra-se a continuidade que teve esse serviço, qual seja, Tg 5.1416. Passou-se a agir assim: se houvesse alguém enfermo, os irmãos na fé chamavam os presbíteros, para que estes orassem e ungissem o enfermo com óleo. A finalidade era sua cura física e o perdão dos pecados235.
Está novamente presente a dimensão integral do ministério: a comunidade
cristã não se limita ao zelo meramente espiritual do membro enfraquecido pela doença e em sofrimento. Muito antes, une-se a ele na busca pela sua cura integral,
física e espiritual, demonstrando assim seu amor por ele, bem como a consciência de
que fazem parte da mesma família, pelo batismo236.
Na Tradição Apostólica de Hipólito (início séc. III), aparece o óleo, que é consagrado para diferentes finalidades: para unções batimais237, unção de enfermos e
inclusive alimentação238. Este último, é trazido de casa pelas próprias pessoas da
comunidade e entregues ao bispo239. Este, após a oração eucarística, consagra todo
o óleo trazido diante dele, pedindo que “proporcione (...) consolo aos que o provam

233

Está escrito: “ Então, saindo eles [os Doze], pregavam ao povo que se arrependesse; expeliram
muitos demônios, ungindo-os com óleo”.
234
Na Antigüidade, a unção com óleo era usada com fins medicinais. Além do texto já referido, outros
dois que citam a ligação da unção com óleo à busca do restabelecimento da saúde: Is 1.6; Lc 10.34.
Jesus acrescenta um gesto novo: a imposição das mãos. Cf. Lc 4.40. R. KAZYNSKI, Costume/Festa, p.
132.
235
White argumenta a favor desta dupla intenção do ministério junto aos enfermos nas primeiras comunidades. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, 210-6. A oração do apóstolo Paulo também
aponta para a integralidade da pessoa. Cf. 1 Ts 5.23.
236
White extrai daí uma máxima: “Nosso/a irmão/ão, ao/à qual estamos unidos no batismo, pode exigir de nós assim como nós dele/a, que participemos da manutenção da saúde”. J. WHITE, Introdução
ao culto cristão, p. 214. [Essa citação literal confirma a dificuldade da linguagem inclusiva na língua
portuguesa.]
237
O óleo de exorcismo é usado para ungir o batizando logo após a renúncia. Cf. Tradição Apostólica
46.6,7,13, p. 51-52. O óleo de ação de graças ou óleo santo, trazido pelo diácono (Tradição Apostólica
46.5-10, p. 51), serve para ungir o recém batizado logo ao sair da água e para a unção na confirmação do batismo, feita no local de reunião, com imposição das mãos, pelo bispo (Tradição Apostólica
50.12-20, p. 53).
238
Tradição Apostólica 18.1-13, p. 42.
239
Tradição Apostólica 18.1-13, p.42.
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[gustantibus] e saúde aos que dele se servem [utentibus]”240. Esse óleo bento é para
o uso em casa, para consolo e saúde 241.
O binômio da saúde física e espiritual aparece em outras fórmulas de oração
sobre o óleo242. A tarefa junto aos enfermos era primordialmente dos diáconos243.
Mas também cabia aos da comunidade cristã244.
O sentido do ministério junto aos doentes (visita, oração e unção), visando a
restauração tanto da saúde física quanto espiritual, sofreu um estreitamento a partir
do século 12, quando passou a ser exercido como “preparação para a entrada da
alma moribunda no céu”. No séc. 15, limitou-se aos moribundos245.

4.2.2 - Da comunhão eucarística para ausentes ao Viático
É em Justino que se tem informações sobre a prática de levar a eucaristia aos
ausentes246. Inicialmente, não se restringia aos doentes, porque se tratava da comunhão aos ausentes à reunião eucarística. Entre eles, estavam também os presos da
comunidade e outras pessoas impossibilitadas de comparecerem247. Era-lhes levada a
eucaristia daqueles elementos consagrados que sobraram da assembléia eucarística.
Este serviço tinha caráter fortemente comunitário e diaconal. Tanto a eucaristia,

240

Tradição Apostólica 18.12-13, p.42. Como a Tradição Apostólica de Hipólito era muito difundida,
também esta prática possivelmente o foi. A. G. MARTIMORT, Os Sacramentos, p. 110.
241
Após consagrado pelo bispo, o óleo pode ser usado por “todos os cristãos” para fazer a unção. Cf.
Inocêncio I, Ep a Decêncio de Gúbio, ano de 416, apud MARTIMORT, Os Sacramentos, p. 113. Quanto à visita a doentes, Policarpo (séc. II) recomenda-a como atribuição do bispo ou seus sacerdotes
(Policarpo, Carta aos Filipenses VI. 1, p.); a Didascalia Apostolorum (séc. III) insiste na visita aos doentes, encarregando, de preferência, os diáconos para realizá-la; em: MARTIMORT, Os Sacramentos,
p. 113. [Mais informações p. 109-124].
242
Cf. Testamentum Domini, séc. V; Constituições Apostólicas, séc. V ou VI, apud A. G. MARTIMORT,
Os Sacramentos, p. 111.
243
Ep. Pseudoclemente a Tiago 12, apud A. von HARNACK, Die Mission und Aussbreitung..., p. 149.
Policarpo (séc. II) recomenda a visita aos doentes como atribuição dos presbíteros, em Policarpo, Ep
aos Filipenses VI. 1, p. 142-143. A Didascalia Apostolorum (séc. III) insiste na visita aos doentes,
encarregando de realizá-la, de preferência, os diáconos, apud MARTIMORT, Os Sacramentos, p. 113.
O autor fornece mais informações a respeito nas páginas 109-124.
244
Ep. Pseudojustinus a Zenas e Serenus, c. 17, apud A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 149. Consta nesse documento que ninguém deve querer justificar-se como se não tivesse
aprendido a servir.
245
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 211.
246
Justino, Apologia 1, 65.5, p. 82; 67.5, p.83.
247
Perpétua e Felicidade eram servidas na prisão pelos diáconos Tércio e Pompônio. Passio Perpetuae
et Felicitatis, 3,4, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 141.
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quanto a distribuição de bens naturais, a qual fazia parte deste serviço, eram sinal de
que todos formavam um só corpo. O diácono era responsável por realizá-la em nome
do bispo248.
O Viático surge mais tarde e possivelmente foi um desdobramento desta comunhão aos ausentes249. É destinado exclusivamente a moribundos. O termo aparece pela primeira vez no Concílio de Nicéia (325), canon 13, e significa a ração neces-

sária para o caminho250. A igreja considerou-o dever dentro do direito divino. Basearam-se nas palavras de Jesus, encontradas em Jo 6.54 : “Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia”. Entendiam que, como Igreja de Cristo, deveriam providenciar esta oportunidade ao doente terminal de se encontrar com Cristo a tempo, antes do seu último suspiro. Fazia
parte do contexto específico de então (início séc. IV) a preocupação com aquelas
pessoas que haviam sido apóstatas da fé por ocasião das perseguições, ou mesmo
os excomungados251.
Assim o Viático, se comparado à comunhão aos ausentes -donde se originou -,
e ao ministério junto a enfermos, sofreu um estreitamento, uma vez que perdeu seu
caráter comunitário252, diaconal e integral, visando exclusivamente a salvação espiri-

248

Na Tradição Apostólica encontramos a seguinte regra: a pessoa encarregada de levar algo da reunião cultual a uma viúva, ou a um enfermo, se não cumprisse sua tarefa no mesmo dia, deveria acrescentar alguma coisa do que era seu, por ter permanecido em sua casa o ‘pão dos pobres’. Cf.
Tradição Apostólica 62.8,15, p.57.
249
Cf. K. DIENST, Krankenkommunion, p. 33 e P.-M. GY, História da liturgia no Ocidente..., p. 156.
250
Viático “é a ajuda sacramental que é dada aos moribundos para levar junto no seu caminho”.
(’Wegzehrung = die sakramentale Hilfe, die dem Sterbenskranken mit “auf den Weg” gegeben wird’).
J. A. JUNGMANN, Viaticum, p. 762. O cânone 13 do Concílio de Nicéia reza: “No que se refere aos que
realizam seu êxodo, antiga e canônica lei deve ser respeitada: se alguém realiza seu êxodo, que não
seja privado do último e extremamente necessário viático”, apud A. G. MARTIMORT, Os Sacramentos,
p. 194.
251
A. G. MARTIMORT, Os Sacramentos, p. 194.
252
K. Dienst escreve: “Aqui, o caráter comunitário da comunhão aos doentes passa para segundo plano”. (“Der Gemeinschaftscharakter der Krankenkommunion tritt hier zurück”). K. DIENST,
Krankenkommunion, p. 33

102

tual do indivíduo253, como se o moribundo tivesse garantida sua ressurreição se procedessem dessa forma254.
4.3 - Sepultamento
Em todas as culturas, há ritos de sepultamento255. Estes propiciam o repouso
e um lugar para o culto aos mortos256. Os egípcios têm a lei das Sete Obras de Misericórdia, a qual inclui a ação de sepultar os mortos257. Em Atenas, na Grécia, vale a
norma de que quem encontra um morto tem a incumbência de enterrá-lo258. De igual
modo o povo de Israel sepulta seus mortos259, sendo essa ação considerada uma
ação agradável a Deus260. Em Roma, no tempo de Jesus, o sepultamento cabe à família do falecido. Os locais dos sepulcros pertenciam às famílias261. Nesse contexto, é
praticado nas formas de inumação e cremação262.
Deixar alguém sem enterro era considerado um castigo para o falecido263, ou

253

Martimort escreve: “A comunhão sob forma de viático é o autêntico sacramento da morte, como a
unção é o sacramento da enfermidade”. A. G. MARTIMORT, Os Sacramentos, p. 199.
254
Euchr. mysterium n. 39, apud A. G. MARTIMORT, Os Sacramentos, p. 194. K. Dienst apresenta a
distinção da compreensão atual entre a Igreja Evangélica Alemã e a Igreja Católica Romana. K.
DIENST, Krankenkommunion, p. 33.
255
O. JORDAHN, Die Bestattung, p. 415.
256
A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 140. A palavra cemitério vem de coemeterium, que significa:
paz, cidade de descanso. Tertuliano, De anima 51.7, apud O. JORDAHN, Die Bestattung, p. 418.
257
H. VONHOFF, Samaritaner der Menscheit, p. 11-14.
258
A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 140.
259
Há narrativas de sepultamentos de reis (2 Sm 21.14; e outros), dos patriarcas (Gn 25. 8-10; 35.29;
49.29-32; e outros), e assim por diante. Nos relatos, geralmente consta o local exato do sepultamento
do corpo.
260
Cf. Tobias 1.20; 2.2ss.
261
Um exemplo são os sepulcros Domitilla, em Roma. D. ATTWATER, Dicionário de santos, p. 219.
262
A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 211. Havia diversas associações, profissionais ou não, organizadoras de caixas de solidariedade, cuja administração ficava ao encargo de curadores. Pagava-se até
750 denários, mais a cotização mensal. A preocupação era não “falhar na saída”. Cf. A. G. HAMMAN, A
vida cotidiana..., p. 139.
263
Um escrito grego conta a história de certo rapaz, cujo castigo a ele aplicado foi o de que ninguém o
sepultaria. Sua irmã, porém, não podia conformar-se com o fato, pois o julgava impiedoso, mesmo
aplicado ao maior inimigo. Pausânias, I, 32, 5; XI, 32, 9, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p.
140.
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ainda para os amigos e familiares enlutados264. Essa estratégia é usada no tempo
das perseguições, nas quais os pagãos recusam o sepultamento dos cristãos e negam-lhes os restos dos mártires265.
Os cristãos iniciam algo inusitado: como indivíduos ou como comunidade, assumem tanto os sepultamentos dos cristãos266, quanto daquelas pessoas não cristãs
que morrem na pobreza e no abandono267. A ação de amor e consideração para com
o ser humano, também em sua morte, impressionou os não cristãos268. O argumento
para o enterro dos mortos estava na compreensão cristã de que cada ser humano é
parte da criação de Deus269. A opção por sepultar na terra possivelmente estava li264

Segundo um documento da época de Jesus, também os romanos, nas suas execuções em massa,
puniam os enlutados dos crucificados negando-lhes os corpos dos seus mortos. Cita o escrito de Tácito: “Ali estava um enorme monte de defuntos, de ambos os sexos, de todas as idades, pessoas de
proveniência nobre e humilde. Não era permitido a parentes e amigos nem chegar perto para chorarem seus mortos, nem sequer que os observassem por mais tempo. Vigias estavam montados em
todos os lugares; eles atentavam cuidadosamente para ver se alguém denunciava sinais de luto”.
Tácito, Anais 6.19, apud I. R. REIMER, Lembrar, transmitir, agir, p. 53. A autora apresenta esse documento romano a fim de explicar porque as mulheres, segundo Marcos e Mateus, mantiveram-se
longe da cruz de Jesus, e não próximas a ela.
265
A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 211. Em Lião, atiravam os corpos dos mártires às aves de
rapina, mantendo-os sob vigilância militar. Mesmo sob pagamento, os cristãos não conseguiam livrar
os irmãos falecidos dessa ignomínia. Cf. Eusébio, História Eclesiástica VI, 62 [sic]; VIII 6.7, p. 517,
apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 140-141. “Julgavam que assim podiam triunfar de Deus e
privar suas vítimas da possibilidade da ressurreição. Vejamos, diziam eles, se eles ressuscitarão, se
seu Deus os socorrerá e os arrancará de suas mãos”. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 141.
266
Enquanto Aristides fala da iniciativa pessoal do cristão em sepultar pobres, Tertuliano refere a
mesma ação feita de modo comunitário pelo mesmo. Aristides escreve em sua Apologia (entre ano
117-138): “Quando um pobre deixa este mundo, e um irmão fica sabendo, ele se encarrega do sepultamento daquele, segundo seus meios”. Aristides, Apologia 15, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 140. (Esse texto consta também em Harnack. Cf. A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung ..., p. 190. Entretanto, na tradução apresentada por Storniolo e Balancin, falta essa parte. Cf.
Aristides, Apologia 15, p. 52.)
267
Tertuliano, Apologético 39, p. 20. Lactâncio, Institutiones VI, 12; Constituições Apostólicas III, 7,
apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 140. Hamman diz que as situações de peregrinos mortos,
sem terem ninguém que cuidasse dos funerais, era comum. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p.
140. A iniciativa dos cristãos nesse contexto foi importante.
268
A. NIEBERGALL, Begleitwort zu der Ordnung der Begräbnisses, p 3. O imperador Juliano (361-363)
interpreta que esses gestos dos cristãos foram a causa do seu êxito. Ele escreve: “Será que não entendemos que o ateísmo (= cristianismo) foi promovido de modo mais eficiente pelo humanitarismo
(dos cristãos) para com os estranhos e pelos cuidados (dos cristãos) com os enterros dos mortos? ...
Os ímpios Galileus alimentam, além dos seus pobres, também os nossos; os nossos, porém, evidentemente, carecem de nossa assistência”. Juliano, Ep. ad Arsacium, em Sozomenos V, 15s, apud G.
LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades?, p. 223.
269
Lactâncio escreve no início do séc. IV: “Nós não permitiremos que a imagem e criação de Deus
sejam lançadas aos animais ferozes e pássaros como presa, porém, a devolveremos à terra, donde
vieram, e nós iremos também cumprir a tarefa [de sepultar os mortos] dos seus parentes na pessoa
desconhecida, ali onde esses faltam”. Lactâncio, Institutiones VI, 12. Apud A. von HARNACK, Die
Mission und Ausbreitung ..., p. 191.
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gada ao fato de Jesus ter sido sepultado na terra270. Os cristãos não aceitavam a
cremação271.
Inicialmente, as famílias cristãs que tinham sepulcros familiares abriam-nos
para a comunidade272. As catacumbas eram galerias subterrâneas, escavadas no caso de faltar espaço na superfície273.
Era especialmente dever dos diáconos providenciar um sepultamento digno
para todos274, especialmente aos pobres. Um enterro assim incluía o cuidado para
que o descanso se desse na companhia de irmãos na fé275. Em cidades próximas ao
mar, os diáconos deviam procurar cadáveres abandonados na praia, vítimas de nau-

270

F. MERKEL, Bestattung, p. 743.
Os motivos não são claros, mas podem ser deduzidos de textos antigos. A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung ..., p. 191. Niebergall refere-se a três argumentos bíblicos que podem ser pano
de fundo da posição contrária da Igreja Antiga à cremação: a) Jesus foi sepultado e não cremado; b)
o corpo é santuário do Espírito Santo (1 Co 6.19); c) com o enterro, queria-se assegurar a identidade
pessoal, tanto do corpo corruptível quanto do incorruptível (1 Co 15.35ss). Cf. A. NIEBERGALL,
Begleitwort zu der Ordnung der Begräbnisses, p. 4. Segundo Tertuliano (séc. III), a igreja não pratica
a cremação em respeito à ressurreição dos mortos. In: Tertuliano, De resurrectione, 27, 4, apud A. G.
HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 211. Lactâncio (séc. IV) refere-se ao corpo - criação de Deus - o qual
é devolvido à terra. In: Lactâncio, Institutiones VI, 12, apud A. von HARNACK, Die Mission und
Ausbreitung ..., p. 191.
272
Foi o caso do cemitério Domitilla já no séc. II. O. JORDAHN, Die Bestattung, p. 418. Flávia Domitilla
foi uma dama cristã, membro da família imperial e esposa de Tito Flávio Clemente. Ela possibilitou o
sepultamento de irmãos na fé, como Nereu e Aquilles, no cemitério de sua família. Cf. D. ATTWATTER, Dicionário de santos, p. 219 . Foi no séc. III que a comunidade de Roma adquiriu e organizou
seu próprio cemitério. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 211. O cemitério ficava sob proteção
especial da lei romana, como lugar sagrado (locus sacer). Cf. O. JORDAHN, Die Bestattung, p. 418.
Hipólito de Roma menciona o cemitério como lugar que deve ser acessível também aos pobres [em
termos de preço]. Para não aumentar os preços, os guardas e zeladores serão sustentados pelo bispo.
Tradição Apostólica 86.7-12, p. 63.
273
A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 140. Catacumbas estão muitas vezes associadas à idéia de
reuniões dos cristãos durante as perseguições. Contudo, Martimort conclui que essa idéia é mais lendária do que real, devido ao fato de que esses locais são estreitos e não comportariam um número
muito grande de pessoas. Além disso, eram locais conhecidos. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 53.
Figueiredo concorda: nas catacumbas aconteciam “pequenas celebrações por ocasião dos aniversários
dos mártires, mas não reuniões litúrgicas de toda comunidade cristã”. A. F. FIGUEIREDO, A vida da
igreja primitiva, p. 106. Deve ter sido em uma dessas reuniões no cemitério (agosto de 258) que o
bispo Sisto II e quatro diáconos foram executados, cf. Cipriano, Ep. 39.4, apud A. G. MARTIMORT, A
eucaristia, p. 53. O termo catacumba foi usado pela primeira vez em 354 por um cronógrafo. Este
referiu-se a um cemitério de São Sebastião. A. F. FIGUEIREDO, A vida da igreja primitiva, p. 106.
274
Tertuliano, Apologia 42, e Constituições Apostólicas III, 7, apud A. von HARNACK, Die Mission und
Ausbreitung ..., p. 190-191.
275
A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung ..., p. 191. Há relatos de práticas diferentes: o bispo
Martialis opta por sepultar seus filhos junto aos pagãos (Cipriano, Ep. 67.6), e foram encontradas
sepulturas de cristãos em cemitérios de judeus. Cf. A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung ...,
p. 191.
271

105

frágio276. Algumas vezes, cabia também aos diáconos o cuidado e a administração
dos cemitérios277.
Os sepultamentos dos cristãos eram marcados pela alegria278, a qual provinha
da firme convicção dos fiéis de que, assim como Cristo ressuscitou, também os cristãos ressuscitarão279. Concebiam a morte como parte do processo, através da qual a
velha pessoa é despida e revestida da nova pessoa280. O sepultamento não era entendido como sair da comunidade cristã, mas como integrar-se na igreja triunfante281.
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e

O diácono deve vesti-los, enfeitá-los e enterrá-los. Testamentum Domini I, 34; II, 34, apud A. G.
HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 140.
277
Zeferino, bispo de Roma (198-217) confia a administração do cemitério a Calisto. Cf. I. WILGES, A
história e doutrina..., p. 208. No séc. IV, Ambrósio escreve que os diáconos são guardas do cemitério
dos mártires. Em: Ambrósio, De officiis ministrorum I, 250, 252, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 218.
278
A. NIEBERGALL, Begleitwort zu der Ordnung der Begräbnisses, p. 4. Isso realmente pode ser verificado nos relatos de sepultamentos. Não quer dizer que não houvesse pranto: o sepultamento de Estêvão, por exemplo, foi realizado por homens piedosos e ocorreu em meio a grande pranto. Cf. At
8.2; há forte pranto no sepultamento de Macrina (m. 379). Cf. Gregório de Nissa, Vita Makrina, p.
364-365. Também no de Mônica, mãe de Agostinho (m. 387). Ali, o cerimonial fúnebre só teve seqüência, quando o choro foi contido. Agostinho confessa que conteve seu choro sob grande esforço.
Cf. Agostinho, Confissões IX, 12, p. 240-243. No sepultamento de Paula (m. 404) houve muito pranto.
Ela era tida como mãe e como uma segunda Dorcas pela sua grande generosidade. Cf. Jerônimo, Ep.
108, 28-29, p. 145-146.
279
E mais: lembrando as palavras de Jesus na cruz: “Em verdade te digo que hoje estarás comigo no
paraíso” (Lc 23.43). Os fiéis confiavam que os irmãos falecidos estão com Deus imediatamente após a
morte. Cf. Fp 1.23; Rm 8.38.
280
Ef 4.22-24; Cl 3.9s. Aqui, a morte é entendida na mesma perspectiva do batismo: como morte com
Cristo e ressurreição com Ele. Rm 6.3-11. Cf. O. JORDAHN, Die Bestattung, p. 416.
281
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 205. Por isso, a morte era o natalício celestial, e os santos
eram comemorados no dia do seu nascimento para a eternidade. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 235. Os martirológios reuniam crônicas da vida e morte de santos. Muitos eram lidos nos natalícios celestiais. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 235.
282
Essa coragem deixava os pagãos atônitos. Justino revela que tal coragem levou-o a juntar-se à
comunidade cristã. Cf. Justino, Apologia 2 12.1, p. 102-103. Essa coragem também está expressa nas
palavras de Inácio diante do martírio. Cf. Inácio, Carta aos Romanos 4, p. 66.
283
Os ritos fúnebres dos israelitas caracterizavam-se pela tristeza: rasgavam as vestes (Gn 37.34),
usavam roupas de luto (2 Rs 6.30) e realizavam uma refeição de luto (Jr. 16.7-8). Isso não quer dizer
que não houvesse esperança na ressurreição. Cf. Is 25.8; 26.19; Jó 19.25-27.
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pagãos284.
A Igreja Antiga valeu-se de costumes pagãos para realizar o rito do sepultamento, adaptando-o aos fundamentos cristãos285. Assim que a pessoa falecia, eramlhe fechados os olhos e a boca286. O falecido era lavado e envolvido em panos de
falecidos287. Eram realizadas refeições fúnebres com ou sem a eucaristia288. Elas eram realizadas no mesmo espírito de alegria289. Fixavam dias de cultos em memória
dos cristãos falecidos: nos terceiro, nono e quadragésimo dias290. No séc. IV, há re-

284

João Mandakuni, séc. V, em seu Discurso 14, escreve uma carta de consolo sobre os falecidos.
Inicia falando a respeito do enterro dos pagãos: estes cortam seus rostos, auto-flagelam-se nos sepultamentos e embriagam-se de tanta tristeza, porque não há esperança. Mandakuni anima os cristãos a
que não façam luto como aqueles, argumentando a partir de 1 Ts 4.12 (“de modo que vos porteis
com dignidade para com os de fora”). Afirma que os cristãos que se deixam levar pelo desespero, são
excluídos da igreja, para não contaminar os demais, e são contados novamente entre os catecúmenos. Mandakuni anima os fiéis a lembrarem que os irmãos que falecem vão para junto de outros irmãos que os antecederam na morte, como os profetas, mártires, apóstolos e santos. Eles vão para o
paraíso, junto de Deus. Todos hão de ressuscitar. “Consolem-se. Se choramos à noite, o júbilo vem
pela manhã... Com a morte alcançamos a renovação, a vida eterna...Por isso [por causa da esperança] nós acompanhamos os nossos mortos com salmódias e votos de bênçãos para a vida, como presentes consagrados os trazemos a Deus... Deixemos o choro e os ritos de dor”. João Mandakuni, Discurso 14, p. 234-243. João Mandakuni foi escritor armênio e patriarca da igreja Armênia. Morreu depois de 480. B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 353.
285
F. MERKEL, Bestattung, p. 743. Assim como havia variedade nos ritos pré-cristãos, assim também
não se encontrará um rito cristão único, igual, mas uma variedade de ritos. F. MERKEL, Bestattung, p.
743.
286
Tertuliano, An. 42, apud F. MERKEL, Bestattung, p. 743. Era costume entre os romanos que a família do falecido recolhesse “o último suspiro, beijando a boca do morto”. A razão dessa prática era sua
crença em que a alma saía pela boca. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 210.
287
Tertuliano, An. 42, apud F. MERKEL, Bestattung, p. 743.
288
A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 211. Esse costume inspirou-se nos gregos. Esses realizavam
refeições fúnebres nos 3º, 9º e 40º dias após a morte da pessoa. Os cristãos inicialmente realizavam
a refeição fúnebre apenas no aniversário da morte, o que ocorria desde Tertuliano. In: Tertuliano, De
corona 3, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 211.
289
Atos apócrifos de João, 72: “com júbilo e alegria”, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 212.
Atestam as reuniões eucarísticas fúnebres os seguintes documentos do séc. III: Tertul, De corona, 3 ;
Didascália Apostólica XXVI, 22. 2-3, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 212.
290
A orientação acerca desses cultos é do séc. IV, e, embora coincidindo com costumes gregos, apresenta argumentos cristãos: no 3º dia após a morte, será realizado culto pelo falecido, porque Cristo
ressuscitou no terceiro dia; no 9º dia, o culto memorial será para os vivos e os mortos; no 40º dia, o
culto memorial será para os mortos, porque no Antigo Testamento foram tantos os dias de luto por
Moisés (Dt 34.8). Ao completar um ano, realiza-se a eucaristia e se intercede pela salvação do falecido. Apostolische Konstitutionen VIII, 42, p. 74. Hamman informa que, em Roma, no séc. II, os funerais terminavam no 9º dia, depois de uma refeição que reunia parentes e amigos. Cf. A. G. HAMMAN,
A vida cotidiana..., p. 211. Essas festas dos santos nos túmulos acontecem até os séc. VII e VIII. P.
GY, História da liturgia no ocidente..., p. 65.
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gistro do uso de tochas, lamparinas291 e velas de cera, tanto no velório, quanto na
procissão realizada até o sepulcro292. Também o incenso é usado no sepultamento293.
Atitudes como orar, salmodiar e cantar acompanham os ritos fúnebres294, ocorrendo o mesmo com o uso de oferecer oblações e intercessões em favor dos falecidos295. Quanto à prédica de enterros, ela provavelmente se originou dos discursos
fúnebres ditos por familiares ou clérigos a respeito da pessoa falecida296. No séc. IV,
já se tem registros de sermões circunstanciais usados em enterros de pessoas importantes no contexto da igreja297.

291

No sepultamento de Mesrop (m. 440). Em: Koriun, Vita Mesrop, XXII-XXIII, p. 229-230. As lamparinas e tochas são acesas ainda na casa onde faleceu Mesrop, e mantidas acesas durante a procissão.
Salmos, orações, votos de paz e clima de alegria espiritual caracterizavam o cortejo fúnebre.
292
Na história da morte e sepultamento de Macrina (m. 379), são usadas velas de cera. Durante toda
a procissão, que durou um dia inteiro, há salmódia e orações. Em : Gregório de Nissa, Vita Makrina, p.
364-365. Os funerais pagãos, via de regra, aconteciam à noite, nunca à luz do dia. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 234.
293
No sepultamento do patriarca Sahak (m. 439). Em: Koriun, Vita Mesrop, XXI, p. 227.
294
Serapião de Thmuis, do Egito (m. depois de 362), apresenta uma oração para sepultamentos, talvez a mais antiga. O. JORDAHN, Bestattung, p. 418. Essa oração se orienta pela seguinte estrutura:
após a adoração ao Deus da vida e da morte, ao Eterno, vêm as petições. Pede-se pelo descanso e
pela paz do falecido, e pela sua ressurreição; pelo perdão de seus pecados, para que sua saída seja
abençoada e na paz; pelas pessoas que ficam enlutadas, para que o luto seja sarado pelo Espírito
Consolador; e pelo próprio grupo de crentes, para que tenham um bom final. Euchologium Serapions
XXX, 18, p. 157. O Sacramentário Romano (séc. V ou VI) tem coletâneas de orações usadas durante o
morrer e o sepultar. O Sacramentário Gregoriano (séc. VIII) contém orações para a hora da morte,
para após o lavar do corpo do falecido, para diante do sepulcro e para após o sepultamento. Cf. F.
MERKEL, Bestattung, p. 744.
295
Tertulliano, Cast. 11.1; An. 51; Cipriano de Cartago, Ep. 66, apud O. JORDAHN, Die Bestattung, p.
418. Segundo Harnack, o costume de levar oblações e interceder pelo falecido tinha influência pagã.
Entretanto, agiu como consolo e deu reforço ao cristianismo. Cf. A. von HARNACK, Die Mission und
Ausbreitung..., p. 192. Na Idade Média, esse costume se desenvolve ainda mais a partir da crença de
que as referidas ações podem influenciar o julgamento de Deus a favor do falecido. A. NIEBERGALL,
Begleitwort zu der Ordnung der Begräbnisses, p. 5.
296
O. JORDAHN, Die Bestattung, p. 426. Falava-se bem do falecido. Essa laudatio funebris era, na
verdade, costume pagão, e ocorria em sepultamentos de personalidades importantes. A.
NIEBERGALL, Begleitwort zu der Ordnung der Begräbnisses, p. 5.
297
Gregório de Nazianzo (329/39-390) escreve os Panegíricos. Esses sermões circunstanciais contém
orações fúnebres usadas por Gregório nos sepultamentos de seu pai, de seu irmão Cesário, de sua
irmã Gorgônia, e de seu amigo Basílio. B. ALTANER e A. STUIBER, Patrologia, p. 303. Segundo Merkel, há também descrições de pregações funerais feitas por Gregório de Nissa (m. 394) no sepultamento do bispo Meletius, de Pulquéria, filha do imperador Teodósio I, da Imperatriz Flacila e de seu
irmão, Basílio. F. MERKEL, Bestattung, p. 747. Somente na Reforma acontece a preocupação com
prédicas para enterros. Cf. F. MERKEL, Bestattung, p. 747.
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No séc. V, o rito do sepultamento já está mais estruturado. Pseudodionísio apresenta-o nas três estações: casa – igreja - cemitério298. Há duas procissões intermediárias, ambas iluminadas por velas. Na igreja, são feitas leituras pelos diáconos,
com enfoque na ressurreição299. Após a despedida dos catecúmenos, o bispo faz
uma oração, derrama óleo sobre o falecido, oferece o ósculo santo e então é celebrada a eucaristia300.
A espera da parusia levou a que sepultassem os cristãos com o rosto para o
Oriente: de lá virá o Senhor e ressuscitará os seus301. O hábito de enfeitar com flores
o falecido era sinal da fé na ressurreição e do amor pelo mesmo302.

298

Pseudodionísio, De Ecclesiastica hierarchia, c. 7, p. 194-196.
Pseudodionísio, De Ecclesiastica hierarchia, c. 7, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 223.
300
Pseudodionísio, De Ecclesiastica hierarchia VII, 2-3, p. 194-196. O ósculo também é oferecido pela
comunidade ao falecido.
301
O. JORDAHN, Die Bestattung, p. 418.
302
Jerônimo, Ep. 66.5; Ambrósio, Valent. 56, apud O. JORDAHN, Die Bestattung, p. 418. Segundo
Niebergall, o amor pela pessoa falecida e o testemunho da fé na ressurreição são os dois motivos que
determinaram a maneira e a essência dos sepultamentos. A. NIEBERGALL, Begleitwort zu der Ordnung der Begräbnisses, p. 3.
299

III - DIACONIA E CULTO CRISTÃO

1.0 - Introdução
Na Igreja Antiga, culto e vida estavam interligados1. A separação entre espaço
sagrado e profano não se dava como se dá hoje. As reuniões cultuais aconteciam
nas casas das famílias, no mesmo lugar em que ocorriam os demais acontecimentos
da vida: saúde, doença, morte, nascimento; relação com filhos, pais, cônjuges; abastança ou carência; encontros e desencontros.
A integração de culto e vida, porém, não se deu apenas no âmbito do espaço
físico. Os cristãos procuraram viver, por um lado, como uma família que partilha vida
e bens, tanto materiais quanto espirituais2, e, por outro lado, como comunhão hospitaleira, cujo modelo foi deixado por Jesus3.
Também a diaconia se origina e se alimenta do Filho de Deus encarnado. Jesus é a dádiva maior da diaconia de Deus para com a humanidade, e isso é permanentemente proclamado e comemorado nas reuniões cultuais. No culto, os cristãos

1

Probst afirma: “Culto quer dizer nos escritos do Novo Testamento não primeiramente a reunião cultual da comunidade, antes a vida cristã no cotidiano. (...). [O] que preencheu o lugar [do culto sacrifical do templo e do ofício sacerdotal, pertencente a este], (...) [foi] a existência cultual, que se estende a todos os âmbitos da vida.” M. PROBST apud R. TURRE, Liturgie vor der Liturgie - Liturgie und
Diakonie, p. 18.
2
O movimento de Jesus tinha como cerne a materialidade (igualitarismo nos recursos materiais) e a
espiritualidade (recursos espirituais). John D. Crossan apud E. HOORNAERT, O movimento de Jesus,
p. 78-79.
3
Jesus não usou púlpitos, mas o contexto do cotidiano para falar do Reino de Deus; não escolheu um
lugar sagrado, separado da vida, mas o “ao redor da mesa” para ser o lugar de comunhão com publicanos, mulheres, pecadores, apóstolos, camponeses, fariseus. Cf. E. HOORNAERT, O movimento de
Jesus, p. 76-77.
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são os hóspedes, e Deus é o hospedeiro.4 Participando deste serviço, os cristãos são
estimulados e capacitados pelo Espírito Santo a servir uns aos outros em amor5.
Assim, com base nas informações dos dois capítulos anteriores, este terceiro
apresentará a unidade de culto e diaconia, perceptível no todo do culto cristão: sua
essência e suas partes. Abordará o culto nas suas formas dominical, batismal e da
oração pública diária. Por fim, destacará os pontos em que a unidade de culto e diaconia fica clara no ministério dos diáconos e das diáconas dos primeiros séculos.

2.0 - Diaconia e Eucaristia
2.1 - Diaconia de Deus: ato primeiro
A diaconia de Deus antecede a diaconia dos cristãos. Textos neotestamentários expressam muitas vezes este anteceder de Deus6. O auge do serviço de Deus à
humanidade está na encarnação e auto-sacrifício de seu Filho. O auto-sacrifício do
Jesus encarnado é o fundamento da graça que precede toda diaconia humana7. K. H.
Neukamm escreve: “Uma diaconia radicada no culto e na mesa do Senhor se lembrará sempre com gratidão que as atividades diaconais de Deus sempre antecedem todas as nossas iniciativas diaconais. Apenas uma diaconia recebedora pode ser uma
diaconia distribuidora.”8

4

”O sujeito primordial do culto não é o ser humano, mas Deus, que em Jesus Cristo, (...) presta seu
serviço aos homens.” A. BERGAMINI, Culto, p. 276.
5
Cf. R. S. WALLACE, Ceia do Senhor, p. 264.
6
Como exemplos: nos Evangelhos (Lc 6.36: “Sede misericordiosos, como também é misericordioso
vosso Pai”); nos escritos do apóstolo Paulo (Rm 15. 7: “Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como
também Cristo vos acolheu para a glória de Deus”; 2 Co 8.18: “Ora, tudo provém de Deus, que nos
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação”; Fp 2.5: “Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus”); em João (1 Jo 4.19: “Nós amamos porque Ele nos amou primeiro”), entre muitos outros. Assim também o culto acontece por
iniciativa de Deus, e não das pessoas. Cf. T. SCHOBER, Gottesdienst und Diakonie, p. 9. É sempre
Deus que convoca seu povo. Sua iniciativa é anterior e preveniente. Cf. A. G. MARTIMORT, Princípios
da liturgia, p. 99.
7
Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER e K. HEINRICH, Gottesdienst und Diakonie, p. 665. Trata-se do testemunho de que Deus se inclina para o ser humano. Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p.
34.
8
”Eine im Gottesdienst und am Tisch des Herrn beheimatete Diakonie wird sich immer wieder dankbar
erinnern, dass Gottes diakonische Aktivitäten allen unseren diakonischen Initiativen vorausgehen. Nur
eine empfangende Diakonie kann eine austeilende Diakonie sein.” K. H. NEUKAMM. Apud H.-C.
SCHMIDT-LAUBER e K. HEINRICH, Gottesdienst und Diakonie, p. 665.
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A base, o centro e o conteúdo do culto cristão é Jesus. Ele é aquele que “fez
da existência servidora para os outros seu princípio de vida”9. Toda a sua vida foi
servir. Jesus sempre olhou o ser humano como um ser integral, como unidade corpoespírito. Isso é confirmado pelas curas por ele realizadas (físicas e com remissão dos
pecados), pela inclusão de mulheres e crianças no seu convívio e, especialmente,
pelas refeições que realizou.
Essas refeições foram, por um lado, de fato saciatórias, isto é, pessoas com
sede e fome tiveram supridas suas necessidades físicas, e, por outro lado, sinal de
acolhimento dos pecadores e necessitados na comunhão do Filho de Deus.10
A última ceia encerrou a prática das refeições do Jesus terreno, recebendo
significado especial11. A Eucaristia é a extensão da comunhão com Jesus ocorrida nas
refeições realizadas quando da sua vida encarnada, até aquele dia em que estabelecerá seu Reino plenamente. Assim, a Eucaristia é escatológica, isto é, se realiza na
perspectiva da Ceia do Cordeiro (Ap 19.7), que acontecerá na plenitude do Reino de
Deus12, e simultaneamente profética, pois denuncia no anúncio do novo tempo a
desigualdade e a injustiça que existem hoje13.
A existência servidora de Jesus para os outros foi até as últimas conseqüências: a entrega de sua vida “em favor de muitos” (Mc 14.24). O Evangelho de Lucas,
ao apresentar o relato da última ceia, inclui neste, o lógion do servir. Disse Jesus:

9

”[Jesus ist der,] der das dienende Dasein anderer zu seinem Lebensprinzip gemacht hat”. J. J.
ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 196.
10
Comunhão de mesa era antigamente, ainda mais que hoje, sinal de comunhão de vida e aceitação
mútua. J. ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 188. O autor trata o assunto das refeições ligadas a Jesus nas p. 186-187 e escreve que as refeições constituíam um traço central da atuação de
Jesus e o prelúdio para o futuro culto eucarístico. O tema da comensalidade (= partilha nas mesas)
também é desenvolvido em E. HOORNAERT, O movimento de Jesus, p. 76ss.
11
A Ceia do Senhor, por certo, está entre um dos temas mais amplamente pesquisados e refletidos. O
tema será brevemente referido, mais na perspectiva do contexto deste trabalho.
12
Cf. J. ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 191-192. Nessa Ceia futura, Jesus promete que se
cingirá e servirá os seus, permanecendo coerente com a atitude que marcou sua existência terrena
(Lc 12.37).
13
Na eucaristia está presente tanto a dimensão do anúncio quanto da denúncia. C. A. LIBÂNIO CHRISTO, Oração na ação, p. 38.
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“Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve” (Lc 22.27) 14. Assim, o motivo diaconal encontrou no âmbito do culto eucarístico seu firme lugar15.
Toda a obra salvadora de Jesus, cunhada pelo princípio do serviço, é proclamada, presentificada e rememorada no culto eucarístico dos cristãos16. Jesus o disse
explicitamente com as palavras: “meu corpo”, as quais, na antropologia neotestamentária, querem dizer: o Eu histórico que age, o Eu como pessoa, o Eu em sua existência histórica17. A diaconia de Deus está presente e viva, e é sempre recebida
por meio da graça de Deus18.
Ao mesmo tempo, a Eucaristia une Cristo e os seus num único corpo, tornado
visível no comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice19. Essa compreensão definiu a Eucaristia como algo exclusivo das pessoas batizadas desde o começo. Como
comunidade de reconciliados, incluídos no movimento de servir que veio do próprio
Jesus20, os cristãos encontram-se em um novo relacionamento, o qual exclui privilé-

14

O evangelista Lucas narra a Ceia do Senhor (cap. 22.19-23), seguida da discussão dos discípulos
sobre quem é o maior ou o menor entre eles (v. 24-30). No trato desta questão com o grupo dos
Doze, Jesus contrapõe-se ao sistema hierárquico do mundo - dominador e dominado -, afirmando:
“Entre vós não é assim; pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor; e aquele que dirige seja
o que serve” (v. 26). Segue o lógion do servir.
15
Cf. J. ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 190-191. Roloff apóia-se nos seguintes fundamentos para afirmar isso: a) defende que o lógion do servir está ligado à última ceia, conforme o Evangelho de Lucas (explícito) e o de João (ato-sinal do lava-pés, Jo 13, com o lógion no v. 15); b) no estudo
da frase: “Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos” (Mc
14.24), comparada à do lógion do servir: “Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos” (Mc 10.45); c) no próprio significado das
refeições de Jesus. Concordam com ele os autores que afirmam: no lava-pés, João sinaliza visivelmente o lógion do servir de Jesus, sem, contudo, usar o termo “diaconia”. Esse lógion determina a forma
de vida dos discípulos. Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER, K. HEINRICH, Gottesdienst und Diakonie, p. 658.
16
White o expressa fundamentando-se em Paulo: “A compreensão paulina de toda a vida e ministério
de Jesus [está no] ‘esvaziamento de si mesmo, assumindo a condição de servo’ (Fp 2.7). Esse sacrifício obediente é rememorado pela Eucaristia”. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 193.
17
Cf. L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 227. O dito do pão e do cálice tem a mesma dádiva, qual seja, Cristo. Cf. L. GOPPELT, Teologia do Novo Testamento, p. 228.
18
No preâmbulo do documento sobre a Eucaristia do Conselho Mundial de Igrejas, consta: “O que
Deus fez na encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, jamais será repetido; são
acontecimentos únicos, que não se podem repetir nem ampliar; todavia, o próprio Cristo, com tudo o
que Ele fez por nós e por toda a criação, está presente na Eucaristia. Reside nisto o centro e o clímax
de toda a vida sacramental da Igreja.” CMI, Batismo, Eucaristia, Ministério, p. 31.
19
Rm 12.5.
20
Cf. J. ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 197.
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gios e marginalizações21. As condições e a capacitação para esse novo relacionamento e suas implicações vêm da autodoação de Jesus22.
Assim, entender a autodoação de Jesus como o serviço que põe a serviço tem
implicação direta sobre a Eucaristia celebrada nas igrejas cristãs. A esse respeito, eis
como se expressa o Conselho Mundial de Igrejas: “Como Deus, em Cristo, compartilhou da condição humana, assim a liturgia eucarística deve aproximar-se o mais possível das situações concretas e particulares dos homens.”23 A Igreja de Cristo está,
assim, autorizada e comprometida a empenhar-se em prol da vida, não apenas no
âmbito dos batizados, mas onde e sempre que estiver ao seu alcance24. Os desafios,
portanto, colocados à diaconia25 são, em última análise, desafios à igreja cristã, e
necessitam ser aceitos e trabalhados a partir do culto eucarístico26. É na Eucaristia
que Deus nutre sua igreja para a vida cristã no mundo27.
Se a Eucaristia é o alimento para a comunidade batismal, faz-se necessário

21

Cf. G. LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades?, p. 122. Gl 3.28 atesta o rompimento das barreiras no contexto da comunidade cristã.
22
As condições para a doação mútua estão baseadas na autodoação de Jesus. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 150.
23
Eucaristia, n. 21. Em: Conselho Mundial de Igrejas, Batismo, Eucaristia, Ministério, p. 39.
24
Nessa perspectiva devem ser compreendidos os esforços dos primeiros cristãos, que não se limitaram somente aos irmãos na fé, mas foram ao encontro de outros, em diferentes contextos. (Cf. no
cap. 1: diaconia intra e extra-eclesial, p. 64).
25
Constam como desafios à diaconia: que ela seja profética (agindo em contextos de opressão e exploração em nome de Deus); libertadora (agindo no contexto dos diferentes cativeiros que prendem
as pessoas); ecológica (agindo em defesa do meio ambiente); transformadora (atacando as causas e
não apenas “fazendo remendos”). Cf. K. NORDSTOKKE, Diaconia: Fé em ação, p. 61-69.
26
”Todo serviço que realizamos é resposta ao fato de Cristo se haver entregue por nós. Somos servos
do Servo que restaura a verdadeira humanidade. Nosso serviço é testemunha do ato reconciliador de
Deus na vida infinitamente variada de todos os povos.” W. A. V. HOOFT, Jesus Cristo - a luz do mundo, p. 52.
27
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 152. “Comungar sem pensar nos excluídos, é receber
Cristo com sonolência, distraídos.” B. CANSI, A dimensão sócio-política da liturgia, p. 35.
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reavaliar a freqüência das celebrações eucarísticas28. Não bastará, porém, recuperar
a Eucaristia semanal29, se esta continuar sendo um momento individual, penitencial e
alheio aos outros30. O componente diaconal comunitário faz parte da Eucaristia, e,
sem este, ela é pervertida31.

28

A celebração da Eucaristia era normal na vida cultual dos cristãos, e passou a ser uma exceção. Cf.
J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p.359. Jungmann, que dedicou-se ao estudo da missa nas origens,
escreve que até o séc. IV os batizados tinham acesso `a Eucaristia a cada reunião dominical. Além
disso, levavam para casa do pão consagrado, o que lhes possibilitava a ceia diária (Pseudocipriano, De
spectecullis, 5; Tertuliano, De oratione, 19; Cipriano, De lapsis, 26, entre outros). O Concílio de Toledo (ano de 400) proíbe as Eucaristias fora da igreja (c. 14) e os séculos seguintes caracterizam-se
pela pouca, quase rara participação dos batizados nas Eucaristias. João Crisóstomo já se queixa: “Inutilmente estamos no altar; ninguém toma parte.” (Crisóstomo, In: Eph. homilia 3,4). Essa abstenção
de comungar tornou-se tão séria, que o Concílio de Latrão (1215) acaba por definir que, a partir dali,
os batizados têm a obrigação de participar na Ceia anual da Páscoa. Cf. J. A. JUNGMANN, Missarum
Sollemnia II, p. 447-449. O motivo da redução da participação na Eucaristia, segundo este autor, foi o
destaque que se deu ao caráter de “mysterium tremendum” da mesma, atemorizando as pessoas. A
disciplina penitencial tornara-se mais intensa e, a partir do séc. X, usava-se 1 Co 11.28 para fundamentar a confissão dos pecados antes da Eucaristia. J. A. JUNGMANN, Missarum Sollemnia II, p. 450451.
29
Von Allmen questiona os cultos semanais não eucarísticos. Eis seus argumentos: a) Jesus ordenou
culto eucarístico, e não o culto tipo “pronaus” (centrado e restrito à palavra lida e pregada); b) o culto
restrito à pregação corre o risco de se tornar moralizante, sectário, desprovido do foco central (“o
culto sem eucaristia é como um ministério de Jesus sem sexta-feira da paixão”); c) o culto eucarístico,
se retomado nas partes (missa dos catecúmenos e missa dos fiéis), deixa clara a diferença entre
mundo e Igreja; d) a Eucaristia aponta para o compromisso da parte dos comungantes, qual seja, sua
autodoação. Cf. J. J.von ALLMEN, O culto cristão, p. 180-183.
30
Cf. R. MARTINI, Eucaristia e conflitos comunitários, p. 394-395. Essa tendência é verificada na maioria das igrejas cristãs, conforme atesta o documento do Conselho Mundial de Igrejas, Batismo, Eucaristia, Ministério, p. 32-33. A partir do estudo exegético sobre 1 Co 11.30 (17-32), N. Schneider demonstra o desvio que há na compreensão de Eucaristia normalmente verificado, flagrado nas associções a conceitos como pecado, culpa, sacrifício, em detrimento dos conceitos legítimos da alegria,
comunhão, solidariedade. Cf. N. SCHNEIDER, Pecado e sacrifício na Ceia do Senhor, p. 119-128.
31
Cf. P. J. R. ABBING, Diakonie II, p. 651. Há dois exemplos bíblicos que testemunham isso: 1) A intervenção do apóstolo Paulo na refeição sacramental de Corinto (1 Co 11.17 ss). Ao invés de os mais
abastados compensarem os mais necessitados da comunidade, eles os prejudicam, violentando a
dádiva do Senhor (“não é a ceia do Senhor que comeis”, v. 20). “A falta de comunhão e solidariedade
concretas na comunidade” rompeu a unidade da comunidade e ocasionou que houvesse “muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem (= mortos)” (v. 30), o que representa o comer e beber
juízo para si (v. 29). N. SCHNEIDER, , Pecado e sacrifício na Ceia do Senhor, p. 119-128. Cf. J. ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 198. 2) A narrativa da chamada “primeira crise interna da
igreja” (At 6. 1-7). A crise foi conseqüência da ausência “do componente diaconal do culto cristão”. Cf.
J. ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 195.
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2.2 - Ágape : diaconia cristã como ato segundo
A comunidade que na Eucaristia vive da autodoação de Jesus só pode,
pois, ser uma Igreja que serve. O princípio diaconal foi-lhe implantado
desde o seu começo.32
Os ágapes, como refeições saciatórias ligadas à Eucaristia, nada mais foram
do que a maneira através da qual as comunidades primitivas procuraram seguir a
prática de Jesus33. Os ágapes não existiram apenas para dar suporte aos pobres,
mas também para promover unidade entre ricos e pobres34. Eram um sinal visível da
unidade culto e diaconia.
Os ágapes autônomos não eram eucarísticos35. Porém estas refeições litúrgicas vespertinas conservaram as características da partilha de bens, a qual favorecia
pessoas necessitadas36. Constituíam refeições modestas, sem extravagâncias, bem
diferentes das refeições religiosas pagãs37. Caracterizavam-se por um comportamento exemplar por parte dos participantes, observado tanto durante quanto depois das

32

”Die in der Eucharistie von der Selbsthingabe Jesu lebende Kirche kann demnach nur dienende
Kirche sein. Ihr ist das diakonische Prinzip von ihrem Ansatz her eingestiftet.” J. ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 192.
33
Jesus se compadecia dos famintos. Convidava, na sua maioria, as pessoas destituídas da sua existência cidadã. Anunciou que no futuro, no tempo da salvação de Deus, os famintos serão fartos (Lc
6.21). Não é de se admirar que na comunidade primitiva se oferecessem alimentos que saciavam
todos no contexto do sacramento. Cf. J. ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 188-189. Albrecht
vê nos ágapes o eco das palavras de Jesus: “sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos
irmãos (...)” Mt 25.25ss. C. ALBRECHT, Einführung in die Liturgik, p. 80.
34
Cf. A. VON HARNACK, Die Mission und Ausbreitung... , p. 181. A partilha de mesa ou comensalidade
era diferente da prática de dar esmolas. Comensalidade não é esmola, nem esmola é comensalidade.
Porque a comensalidade cria laços de comunhão entre os comensais [os que participam da partilha de
mesa]. Eles se consideram iguais, enquanto que os que dão e os que recebem esmolas, não. Cf. E.
HOORNAERT, O movimento de Jesus, p. 79.
35
[O ágape] “é uma Eulogia, não a eucaristia-corpo do Senhor”, explica textualmente Hipólito, Tradição Apostólica 66.10, p. 58.
36
As viúvas eram convidadas para o ágape, e, considerando que eles aconteciam ao anoitecer, zelavase para que as viúvas pudessem voltar em segurança para suas casas (Tradução. Apostólica 74.1-7,
p. 61). As pessoas que se encarregassem de levar algo do ágape a outros (citam-se enfermos, viúvas
ou algum clérigo), deveriam fazê-lo ainda no mesmo dia, com a seguinte ressalva: “Se não o fizer,
leve-o no dia seguinte, aumentando com algo de seu o que havia - por ter permanecido na sua casa o
pão dos pobres.” Tradição Apostólica, 62. 10-15, p. 57.
37
Tertuliano o menciona no seu escrito Apologético, 39: “Enquanto tantas tribos cúrias e decúrias
vomitam, o ar fica empestado! Quando os sálios organizam um banquete, precisam de crédito sem
limites. Para calcular as despesas relativas aos dízimos de Hércules e aos banquetes sagrados, é preciso ter pessoas que registrem em livros; nas Dionísicas e nos mistérios áticos, há uma mobilização de
cozinheiros; vendo a fumaça do banquete de Serápis, correm a dar o alarme aos bombeiros!”
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mesmas38. Na verdade, esses ágapes eram verdadeiras lições de amor, não só para
os de fora, mas sobretudo para aqueles que os vivenciavam39. A permissão dada aos
catecúmenos de participarem nos ágapes pode ser compreendida nessa perspectiva,
uma vez que a comunidade cristã exigia deles o “honrar as viúvas, visitar os enfermos e praticar boas obras” 40.
2.3 - O ofertório
Do costume de levar alimentos e outros bens para a partilha que se dava na
reunião cultual dos cristãos41 cristaliza-se um lugar para este fim na sua liturgia: o
ofertório42. Este, tomando o lugar da refeição que se realizava originalmente junto
com o sacramento43 tem seu domicílio na parte do culto chamada “missa dos fiéis”44,
isto é, junto à Eucaristia. As ofertas ocupam, assim, um autêntico e coerente lugar

38

Os participantes eram lembradom de que são o sal da terra (Tradução Apostólico 70.6, p. 59). Isto
é, eram sinal para a sociedade. M. G. NOVAK, Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, p. 23. Não
havia bebedeiras, nem glutonaria, nem conversa desnecessária. Ao saírem e se dispersarem, as pessoas seguiam em decência e enlevados pelo que viveram ali. Tertuliano, Apologético 39, p. 20.
39
Tertuliano escreve: “Depois cada um vai embora, não como bando de assassinos, ou grupo de vagabundos, ou turma de libertinos, mas com o mesmo cuidado da modéstia e do pudor, como pessoas
que à mesa mais do que comida tomaram uma lição.” Apologético 39. Cf. Tradição Apostólica, 42.2-5,
p. 50. M. Gibin, na sua introdução à Tradição Apostólica de Hipólito, afirma que os ágapes eram altamente educativos e serviam de exemplo de dignidade. Cf. M. G. NOVAK, Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, p. 23.
40
Tradição Apostólica, 42.2-5, p. 50.
41
Um documento do ano de 303 tem sido usado para confirmar que também roupas e calçados eram
doados pelos cristãos. O documento apresenta o inventário da rouparia de Cirta (Constantina), provida pelas doações: 82 túnicas de mulher, 38 véus, 16 túnicas de homem, 13 pares de calçados de
homem e 47 de mulher. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 146.
42
A partir de ações espontâneas, surgem ações institucionalizadas. Wingren faz esta distinção ao apresentar o tema misericórdia. Considera os gestos descritos em Mt 25.25ss como exemplo da misericórdia que já fora espontânea, e se institucionalizou. G. WINGREN, Barmherzigkeit IV, p. 233.
43
Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 38.
44
Missa dos fiéis refere-se àquela parte do culto cristão que, nas origens, era exclusiva dos batizados.
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na celebração45 e apontam para o fato de que os cristãos não partilham entre si tãosomente bens espirituais, mas também bens materiais46.
A oferta de dádivas in natura manteve-se por muito tempo, sendo substituída
pouco a pouco pelo dinheiro47. A forma de realizar o ofertório apresenta algumas
diferenças, sendo comum o ato de levar as ofertas até diante do altar48 e entregá-los

45

Martimort o afirma, citando Paulo e Justino. A. G. MARTIMORT, Princípios da Liturgia, p. 167. Contudo, contradiz-se quando, ao apresentar a estrutura do culto em Justino, não cita as ofertas como
parte da estrutura fundamental da reunião cultual dos cristãos. Diz ele: [quanto à partilha] “não se
trata de um rito litúrgico propriamente dito”. Id., A eucaristia, p. 34, 38; 88-89. Isso não acontece
apenas com o referido autor: G. Kehnscherper, reconhecendo que a coleta, nos primeiros séculos, era
uma importante estação de cada culto e deve voltar a sê-lo, faz um crítica à coleção alemã Leiturgia,
de cinco volumes, editada recentemente, por não mencionar isto claramente em nenhum lugar. Cf. G.
KEHNSCHERPER, Kollektenwesen, p. 361. Já von Allmen, por outro lado, cita o exemplo da tradição
reformada, que em dois documentos reconhece quatro tipos maiores de elementos componentes do
culto cristão: a palavra, os sacramentos, a oração e a contribuição cristã para a assistência aos pobres
e para prover às necessidades inadiáveis da igreja. Cf. J. J. VON ALLMEN, O culto cristão, p. 155-156.
Von Allmen, denominando as ofertas “testemunho litúrgico da vida comunitária”, escreve que elas são
“parte integrante do culto cristão desde os primeiros dias até a nossa época”. J. J. VON ALLMEN, O
culto cristão., p. 197-198.
46
Isso está explicitamente dito por Paulo no contexto da coleta à comunidade pobre de Jerusalém: Rm
15.26-27. Na epístola de Barnabé (entre os anos 115-140), lê-se: “Compartilha tudo com o teu próximo, e não digas que são coisas tuas. Se estais unidos nas coisas incorruptíveis, tanto mais nas coisas
corruptíveis. Não sejas como os que estendem a mão na hora de receber e a retiram na hora de dar.
Não hesites em dar, nem dês reclamando, pois sabes bem quem é o verdadeiro remunerador da tua
recompensa.” Barnabé, Epístola, 19.8-11, p. 315. Na mesma linha está o texto de Hb 13.16.
47
Coletas em dinheiro sempre aconteceram. Exemplos disso são as caixas comunitárias (1 Co 16.1-2)
e a coleta em dinheiro realizada a favor da comunidade de Jerusalém (2 Co 8-9). Sobre ambos, ver p.
58 e p.25. Porém o costume de levar víveres ao culto foi praticamente substituído pelas ofertas em
dinheiro, o que se verifica já no séc. XI. Cf. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 367. Jungmann constatou que desde que se substituiu as dádivas de alimentos por dinheiro, e que o pão e o vinho tomaram lugar maior no culto, e que o necessário sustento já estava garantido pelas propriedades da Igreja, parece que o trazer das dádivas dominicalmente perdeu popularidade e atratividade. Cf. J. A.
JUNGMANN, Missarum Sollemnia I, p. 28-29. O autor descreve a história do ofertório nas p. 9-96:
quem levava, o que levava, diferentes tradições, o pão, o vinho, a água, o lavar as mãos dos clérigos
antes da Eucaristia, entre muitas outras informações.
48
Mt 5.23s já atesta o costume de levar as ofertas diante do altar. O pão e o vinho receberam cada
vez mais destaque entre as dádivas, resultando em que o Concílio de Cartago (ano de 397) definiu
que no altar seriam colocados apenas as primícias do trigo e da videira, bem como leite e mel. (Conc.
Cartago c. 23). As demais dádivas eram colocadas fora do altar. Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia,
p. 89.
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ao que preside49. A oração, consagrando as dádivas a Deus, marcava o momento em
que estas dádivas eram aceitas por Deus, pertencendo-lhe dali para a frente. Assim,
a pessoa beneficiada com elas, recebia-as, na verdade, da mão de Deus, e não de
indivíduos nomináveis50.
A atitude de ofertar era esperada dos batizados. Isso porque o princípio do
servir faz parte da identidade peculiar dos cristãos que vivem na comunhão de Cristo
(1 Co 1.9; Gl 6.2)51, este que enriqueceu a todos com sua autodoação52. No contexto
da Eucaristia, onde a autodoação de Jesus é presentificada, todos, de modo igual,
ricos e pobres, senhores e escravos, e sem quaisquer outras distinções, são agraciados e saciados53. Em gratidão, pois, participam da partilha da mesa, no seu mais
amplo significado: no receber (de Cristo) e no dar.
Havia algumas exigências quanto ao que era ofertado: rejeitava-se “qualquer

49

Cf. Justino, Apologia 1, 67.6, p. 83; Tertuliano, De exhortatione castitatis c. 11 apud J. A. JUNGMANN, Missarum Sollemnia I, p.4. Na liturgia batismal, os batizandos traziam as dádivas para a Eucaristia. Mais tarde, tornou-se costume entregar as ofertas no início do culto para os diáconos. Essas
eram colocadas num recinto ao lado e trazidas para a celebração através de um cerimonial festivo. Os
diáconos levavam as dádivas para o altar, e, a seguir, eram levadas a Deus em oração pelo celebrante. A prática de levar os dons ao altar deu origem à “grande entrada”, uso comum na liturgia bizantina. Cf. apud J. A. JUNGMANN, Missarum Sollemnia I, p. 4-7. Por fim, o clero assumiu por completo a
tarefa de levar as dádiva ao altar, tornando-se isto regra geral a partir do séc. VII. Cf. apud J. A.
JUNGMANN, Missarum Sollemnia I, p.12.
50
Cf. A. VON HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 180. Este entendimento possivelmente se
encontra atrás das palavras do bispo romano Cornélio (251-253): “A graça e a filantropia do Senhor
alimentam (os pobres). Em: Eusébio, Historia Ecclesiastica VI, 43 “Die Gnade und
Menschenfreundlichkeit des Herrn ernährt (die Armen)”. Apud A. VON HARNACK, Die Mission und
Ausbreitung..., p. 180. Sobre a oração feita sobre as oferendas, ver A. G. MARTIMORT, A eucaristia,
p. 89.
51
Cf. J. ROLOFF, Zur diakonischen Dimension..., p. 197.
52
O apóstolo Paulo escreveu aos coríntios quando os comprometeu a participar da coleta: “Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que
pela sua pobreza vos tornásseis ricos.” 2 Co 8.9. O mesmo argumento encontra-se no querigma de
Pedro, que reza: “Verdadeiramente rico é aquele que vem em socorro dos outros e imita Deus, que dá
o que tem; foi ele que nos deu tudo o que temos. Lembrai-vos, ó ricos, que recebestes mais que o
necessário, a fim de reparti-lo com os necessitados”. Kerigma Petri apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 148.
53
Agostinho escreve que todos “são mendigos à porta de Deus”. Agostinho, Sermones 56,9; 61.4;
83,2; 124,5. apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 148.
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oferta que fosse produto de ganho ou de profissões ilícitas”54. Também os penitentes
não podiam participar, até que estivessem com sua situação resolvida55. Os fiéis não
davam restos, mas daquilo que até poderia lhes fazer falta56.
Nas origens, o ofertório não tem o caráter sacrifical expiatório ou propiciatório,
ou seja, de que o doador torna-se merecedor da benevolência divina57. Muito antes,
tem o caráter de oferta de gratidão: reconhece-se58 e se agradece pelo muito que se
recebeu da generosa e misericordiosa mão de Deus59. Em gratidão, dá-se do que se

54

Didascália dos Apóstolos 23; Constituição Apostólica IV, 6,1-9; 7,1-3. apud A. G. HAMMAN, A vida
cotidiana..., p. 146. Na Tradição Apostólica de Hipólito há um trecho pormenorizado sobre as profissões e funções que um candidato ao batismo não pode exercer, para ser aceito como catecúmeno:
não pode manter casa de prostituição, nem ser meretriz, nem ser escultor ou pintor que serve a templos pagãos (fazendo ídolos), nem fabricante de amuletos, nem ser ator de teatro, competidor em
jogos públicos, nem gladiador. Se for soldado, não deve matar, sob pena de ser recusado na comunidade cristã. Não deve ter profissão ligada à magia, astrologia ou interpretação de sonhos, entre outros. Tradição Apostólica, 34.8-38.10, p. 47. Inquérito semelhante a esse encontra-se também no
documento do séc. IV. Cf. Apostolische Konstitutionen VIII, 32, p. 64-66. Mais detalhes a respeito em
A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 46-53.
55
Esse procedimento, com grande probabilidade, baseava-se em Mt 5.23s. Cf. J. J. VON ALLMEN, O
culto cristão, p. 367. O Concílio de Elvira (ano de 300, na Espanha) define que o bispo não deve receber a oferenda de quem não pode comungar (Concílio de Elvira, c. 28). Entre esses, estavam os penitentes, que por um período não participam da liturgia eucarística. Cf. A. MARTIMORT, A eucaristia, p.
88.
56
Didascália dos Apóstolos V, 1-6, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 146. Nos escritos antigos, consta que os cristãos, muitas vezes jejuavam, para não ir de mãos vazias ao altar: Hermas,
Serm. V,1,3; Barnabé 19.10, p. 315; Martírio de Lúcio e Mont., 21; Didascália dos Apóstolos V, 1-6,
apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 146. Aristides, Apologia 15. 7, p. 52. Esse cuidado dos
cristãos lembra a ordem dada por Jahweh aos judeus, registrada em Êx 23.15.
57
Cf. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 198. Este pensamento aparece quando ofertório é compreendido como sacrifício. O sacrifício é uma atitude religiosa também verificada em outras religiões, e
manifesta a submissão do ser humano e da coletividade ao Deus soberano. Deus responde a ele,
concedendo os seus favores. Cf. W. O PIAZZA, Introdução à Fenomenologia Religiosa, p. 69-73. Tal
pensamento de sacrifício também entrou no âmbito cristão. Albrecht escreve que ele tornou-se comum a partir de Tertuliano. Cf. C. ALBRECHT, Einführung in die Liturgik, p. 19-25. No ano de 585, o
Concílio de Mâcon prescreve como dever dos fiéis o ofertar “para que sejam libertos de seus pecados”. Conc. Matisconense, c. 4 apud: A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 86. O assunto é merecedor
de destaque, mas este trabalho está impossibilitado de apresentá-lo.
58
Abbing escreve que o ofertante confessa que o que parece vir dele mesmo, no fundo vem de Deus.
Cf. P. J. R. ABBING, Diakonie II, p. 650.
59
Von Allmen escreve que o que os cristãos fazem no ofertório é “o que fizeram os magos (Mt 2.11),
ou os dois servos da parábola dos talentos (Mt 23.14ss), ou a mulher que ungiu a Jesus em Betânia
(Mt 26.6 ss e par.; Jo 12.1ss), ou José de Arimatéia, que ofereceu o seu túmulo novo (Mt 27.57ss e
par.) ou os reis que trazem a sua glória à nova Jerusalém (Ap 21. 24)”. E conclui: “uma ação de graças, (...) uma espécie de restituição material em resposta aos dons espirituais (cp. 1 Co 9.11)”. J. J.
von ALLMEN, O culto cristão, p. 366. Alguns autores usam a terminologia “sacrifício de gratidão” ou,
“sacrifício de louvor”, baseando-se em Rm 12.1-2. Sobre o assunto, ver R. MARTINI, Eucaristia e conflitos comunitários, p. 331-340.
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recebeu, para que Deus faça uso disso para o bem das pessoas que necessitam e
para o bem da comunidade reunida60.
A abrangência do ofertório ultrapassa os limites do culto, indo para dentro do
cotidiano61. Com o que é recolhido no culto, a comunidade cristã intervém em situações de necessidade: além do cuidado para com os da família de Deus, ampara e
sustenta órfãos e órfãs, socorre viúvas62, alimenta famintos, veste nus, sepulta mortos63.
Além disso, levam das dádivas e dos elementos da Eucaristia aos ausentes
(membros da comunidade), tornando visível a pertença ao mesmo corpo64. Esse engajamento concreto é o discurso silencioso da diaconia cristã65, o qual foi testemunho eloqüente para não cristãos66.
É importante mencionar ainda que também o sustento dos clérigos era garantido por meio das doações na reunião cultual. Baseavam-se nas palavras do apóstolo
Paulo, o qual afirma como sendo palavras do próprio Senhor: “Assim ordenou tam60

Quanto ao servir para o bem da comunidade, isso está ligado ao fato de que os elementos utilizados
na Eucaristia são tomados das dádivas trazidas ao altar. O pão era caseiro, preparado pelas pessoas
da comunidade. Ambrósio afirma que o pão da comunhão é o pão do dia-a-dia. Ambrósio, Os Sacramentos IV, p. 50-51. João, o Diácono, escreve sobre a mulher que, ao comungar, começa a rir, porque reconhece o pão que fora feito por ela mesma. Em: Vita Gregório II. No Ocidente, foi o Sínodo de
Toledo (ano 693) que determinou o fim do pão caseiro, substituído pelas hóstias (c. 6), apud J. A.
JUNGMANN, Missarum Sollemnia I, p. 41.
61
”A comunidade primitiva entendia a assistência, segundo a palavra de Tiago (1.27), como expressão
e o prolongamento da fé e do culto.” A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 134.
62
Policarpo chama as viúvas de “altar de Deus”. Policarpo, Primeira carta aos Filipenses 4,3, p.141.
Essa expressão se repete em outros escritos. Interpretando as viúvas como grupo alvo da diaconia
cristã, a denominação “altar de Deus” assinala que a ação de ofertar e socorrer estava ancorada no
culto. E assim deve permanecer, se se quiser preservar o caráter específico da diaconia cristã. H.-C.
SCHMIDT-LAUBER, K. HEINRICH, Gottesdienst und Diakonie, p. 660.
63
Com base nessa prática, Nordstokke escreve que a finalidade da coleta “não é a manutenção da
Igreja, mas a assistência aos pobres e miseráveis”. K. NORDSTOKKE, Identidade diaconal na profis-

sionalidade, p. 101.
64

No contexto da visitação, vale a pena lembrar o que escreve Tiago: “A religião pura e sem mácula,
para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações”. Tg 1.27.
65
Lactâncio, exímio escritor cristão que morreu possivelmente na primeira metade do século IV, explanou em sua obra principal o verdadeiro culto a Deus prestado pelos cristãos. Trata-se do sexto livro,
de caráter apologético, da obra Divinae institutiones. B. ALTANER, A. STUIBER, Patrologia, p. 193. É
no mínimo curioso que numa obra com o objetivo de defender o culto cristão o autor declare que o
cristianismo é “uma graça de humanidade para o homem amar, socorrer e defender os outros homens”. Divin. institut. VI, 10, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 131.
66
”Veja, dizem eles [os não cristãos], como se amam uns aos outros!” Tertul. Apologético 39. Cipriano
afirma que as obras de caridade “são sinal e testemunho dos cristãos” (De op. et eleem.) apud: A. S.
BOGAZ, Excluídos e excluidores, p. 154.
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bém o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do evangelho”(1 Co 9.14)67.
Contudo, o que era dado aos clérigos não deveria ser maior que o auxílio dado aos
pobres68.
2.4 - O ósculo santo, gesto da paz
Dar a alguém o ósculo santo ou beijo da paz é um costume muito antigo69. O
apóstolo Paulo já o menciona em quatro de suas epístolas (1 Ts 5.26; Rm 16.16; 1
Co 16.20; 2Co 13.12). Um voto de paz era o início para esse gesto70.
O ósculo da paz tem sentidos diferentes: é sinal de amor71, de unidade e de
reconciliação das almas72. Era costume dar-se o último ósculo da paz à pessoa falecida, irmã em Cristo73, bem como aos irmãos que estavam por enfrentar o

67

O apóstolo está afirmando que o próprio Senhor disse isso. (Ver todo texto: 1 Co 9.3-14). Outros
textos bíblicos que se relacionam com o sustento dos clérigos a partir do ofertório, o qual também
alimentava a caixa comunitária: Gl 6.6; Rm 15.25-27; Fp 4.18. Além destes, há uma defesa do soldo
dos clérigos na homilia clementina: é citado um certo Zaqueu, o qual se dedica integralmente ao trabalho na igreja. O autor da homilia apresenta vários argumentos, e, ao encerrar, diz que dar o soldo é
um jeito de honrá-lo. Homilia clementina III, 71, apud A. VON HARNACK, Die Mission und
Ausbreitung..., p. 184.
68
Orígenes (séc. III) escreve que isso vale para todos os cristãos: “estes não devem ter mais do que
aquilo que dão aos irmãos e às irmãs famintos e nus, àqueles que sofrem com preocupações seculares”. Orígenes, Comm Mt, Sermão 61. Original em latim em: A. VON HARNACK, Die Mission und
Ausbreitung , p. 182. Mais tarde, outro documento regulamenta a divisão da porção dada ao clero, de
acordo com a hierarquia: 4 partes para o bispo, 3 para o presbítero, 2 para o diácono e 1 para os
demais [ordens menores]. O diácono é responsável por executar isso. Apostolische Konstitutionen
VIII, 31, 2, p. 63-64.
69
O beijo era costume hebreu, já associado à paz (Gn 29.13s, 45.14s, 48.10; Êx 4.27; 1 Rs 19.20). Cf.
M. G. NOVAK, Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, p. 40, nota 22.
70
Cf. C. ALBRECHT, Einführung in die Liturgik, p. 89.
71
O apóstolo Pedro encerra sua primeira epístola escrevendo: “Saudai-vos uns aos outros com ósculo
de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo.” 1 Pe 5.14. Cirilo menciona este versículo ao lado
de mais alguns outros quando explica o sentido do ósculo santo em suas Catequeses Mistagógicas, V,
3, p. 36-37.
72
Baseia-se possivelmente nas próprias palavras de admoestação, proferidas por Jesus: “Se, pois, ao
trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma cousa contra ti, deixa
perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua
oferta.” Mt 5.23-24. A partir do bispo Inocêncio I (401-417), Roma e África fazem do ósculo da paz a
preparação obrigatória da comunhão e a realização do pedido do Pai-Nosso: “perdoa-nos, assim como
nós perdoamos”. F. AMIOT, A missa e sua história, p. 107. Cirilo de Alexandria, patriarca da igreja do
Oriente no início do séc. V, afirma: “Este ósculo une as almas entre si, e é para elas penhor de esquecimento de todos os ressentimentos”. Em: Cirilo, Catequeses Mistagógicas, V, 3, p. 36-37.
73
Além da pessoa falecida receber o último beijo da paz, ela era sepultada com os pés apontando para
o sol nascente, como o foi no sepultamento de Mônica, mãe de Agostinho. J. WHITE, Introdução ao
culto cristão, p. 234. O ósculo aos falecidos consta também em: Pseudodionisio, Ecclesiastica hierarchia, VII, 2, p. 194.
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martírio74.
Até o século VIII, toda a assembléia dos batizados participa do ósculo santo75.
As pessoas se abraçam em ambiente de dignidade76. As Constituições Apostólicas
assinalam que o diácono, antes do gesto da paz, pergunta ao povo: “Alguém tem
algo contra alguém? Não sejais hipócritas.”77 Depois, os homens saúdam-se mutuamente e as mulheres também entre si com o “beijo do Senhor”78. O documento volta
e insistir, exortando que este não seja qual o beijo de Judas, enganoso e que entregou Jesus79. Com o desenvolver da história, infelizmente também este sinal de reconciliação e de comunhão foi reduzido a um gesto entre os servidores do altar80, do
qual os fiéis passam a ser espectadores.
Na liturgia romana do século II, bem como na maioria das liturgias antigas81,
o ósculo santo conclui a oração dos fiéis82 e conduz ao ofertório. Pode ser encontrado também após o Pai-Nosso, antes da distribuição, mas este costume é posterior83.
Em ambos os casos, o ósculo santo integra a parte da reunião exclusiva dos
batizados. E isso é legítimo, pois está vinculado com o novo relacionamento entre as

74

Eusébio escreve que Orígenes, com 18 anos, era jovem, ousado e destemido, e oferecia o ósculo da
paz a irmãos que se encontravam diante do martírio. Eusébio, História Eclesiástica VI, 3, 4, p. 353. O
ósculo foi oferecido também a Perpétua, diante do martírio iminente. Mart. Perpét. 3.6, apud A. G.
HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 142.
75
Cf. F. AMIOT, A missa e sua história, p. 108-109.
76
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 181. Homens e mulheres sentavam-se separados nas
reuniões cultuais. “Saúdem-se [com o ósculo da paz, não as catecúmenas e os catecúmenos], porém,
os fiéis reciprocamente - os homens aos homens e as mulheres às mulheres: os homens não saudarão as mulheres.” Tradição Apostólica de Hipólito 40, 5-8. No mesmo documento, o ósculo é dado por
todos ao bispo recém ordenado (Tradição Apostólica 10.13-17) e aos recém-batizados, após a confirmação do batismo (Tradição Apostólica 54.9-10).
77
Constituições Apostólicas II, 57, 16, p. 667.
78
Constituições Apostólicas II, 57, 17, p. 667.
79
Constituições Apostólicas II, 57, 18, p. 667. No livro VIII do mesmo documento, consta novamente,
dessa vez assim: “O diácono diga: ‘Estejamos atentos’. E o bispo saúda a Igreja, e diga: ‘A paz de
Deus esteja com todos vós outros’; e o povo responda: ‘E com teu espírito’. E o diácono diga a todos:
‘Saudemos uns aos outros no ósculo santo’; e os do clero beijem o bispo, e os homens aos homens, e
as mulheres às mulheres”. Apostolische Konstitutionen VIII, c. 12, 7-9, p. 41-42.
80
Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 43. No séc. XIII, o ósculo com os lábios foi
substituído pelo abraço. F. AMIOT, A missa e sua história, p. 109.
81
Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 113-114.
82
”Terminadas as orações [entre os irmãos], saudamos-nos uns aos outros com o ósculo.” Justino,
Apologia 1 65.2, p.81.
83
Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 113.
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pessoas que se estabelece em Cristo: fraterno e de compromisso mútuo84. A comunidade se encontra sozinha com Deus, aquele que a reconciliou consigo em Cristo (2
Co 5.8). Através do gesto da paz, ela demonstra estar disposta a concretizar a “diaconia da reconciliação”, reconciliando-se entre si85. A reconciliação rompe as barreiras que ameaçam a unidade em Cristo e que excluem pessoas86. A força para esse
gesto vem de Deus87.

3.0 - Diaconia e partes do culto eucarístico
3.1 - O acolhimento: exercitando a hospitalidade
Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu
para a glória de Deus (Rm 15.7).
A hospitalidade é a atitude-resposta esperada das pessoas que experimentaram a acolhida divina88. Também a comunidade reunida em culto é acolhedora: acolhe não só batizados, mas também pessoas que estão se aproximando e conhecendo
a fé cristã (catecúmenos, curiosos, pessoas que por um ou outro motivo se aproximam da comunidade cristã)89.
Um documento especialmente insistente quanto à hospitalidade da assembléia
litúrgica é a Didascália dos Apóstolos (ano de 230). A hospitalidade já fora amplamente exercitada pelo Judaísmo90. É esperado especialmente que aquele que preside
a reunião seja hospitaleiro e acolha o estrangeiro. Os pobres são recebidos com par-

84

Cf. N. KIRST, A liturgia toda, p. 57.
Ver 2 Co 5.18-19. É um gesto comunitário. Não se deve confundi-lo com o ato de penitência, a qual
abrange a dimensão individual das pessoas. Cf. R. MARTINI, Eucaristia e conflitos comunitários, p.
392.
86
Cf. R. MARTINI, Eucaristia e conflitos comunitários, p. 384. Com o gesto da paz, na verdade, a comunidade cristã admite sua dificuldade em manter a unidade, em viver a nova realidade do Reino. Há
conflitos e problemas, há necessidade de perdão e de reconciliação. R. MARTINI, Eucaristia e conflitos
comunitários, p. 389.
87
Cf. R. MARTINI, Eucaristia e conflitos comunitários, p. 390.
88
Sobre a hospitalidade, ver cap. 1, p. 56.
89
As comunidades de mesa de Jesus também estavam abertas a pecadores e a não religiosos. J.
DUNN, Los instrumentos de la koinonia em la iglesia primitiva, p. 363.
90
O Judaísmo apresentava um cuidado especial para com os estrangeiros. Os judeus aprenderam com
sua vida peregrina a importância da hospitalidade e, por isso, atentavam para a prática da mesma. Êx
23.9. N. METTE, Trabalho caritativo, p. 950.
85
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ticular atenção: se não houver mais lugar para um pobre sentar, o bispo91 deverá
ceder-lhe seu próprio lugar e sentar-se no chão92. Se o forasteiro é um bispo, que
este seja convidado a dirigir a palavra ao povo e presidir a celebração ou, ao menos,
pronunciar a ação de graças sobre o cálice93. Prescrever atitudes hospitaleiras pode
ter sido uma forma de manter-se atento para que o culto cristão não se fechasse em
si mesmo e excluísse pessoas mais fracas da reunião cultual94.
A liturgia da comunidade doméstica não apresenta inicialmente uma saudação
formal95. Contudo, a comunidade demonstra as boas-vindas, não só abrindo sua reunião cultual a pessoas estranhas e forasteiras, mas também incluindo-as no seu
amparo material96.
“A comunidade de ceia é o símbolo fundamental de uma hospitalidade que
também ao estrangeiro abre as portas ao lugar em que a própria vida se renova”97.
Fraternidade e hospitalidade andam juntas98.

91

Ser hospitaleiro é uma das qualidades que deve ter aquele que aspira ao episcopado (1 Tm 3.2) e
do que já é bispo (Tt 1.8). O amor aos pobres também é requisito na escolha do bispo: “Deveria ser
aquele que amasse aos pobres” (Constituições Apostólicas II, 50,1), apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 138. O autor apresenta mais uma série de referências sobre o assunto.
92
Tiago já se ocupou com o tema da acolhida no âmbito da reunião cultual dos cristãos, repreendendo
a má acolhida aos pobres. Ver Tg 2.2ss.
93
Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 53.
94
No culto cristão não deve acontecer o que acontecia na comunidade de Qumran, a qual excluía pessoas fisicamente débeis da comunhão de culto. Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p.
34. A. S. Bogaz apresenta dois pregadores cristãos dos primeiros séculos que se manifestavam de
forma especial contra a exclusão: Cipriano (m. em 258) e Basílio (m. em 330). Cf. A. S. BOGAZ, Excluídos e excluidores, p. 153-163 e p. 163-173, respectivamente.
95
A saudação tornou-se necessária na medida em que as comunidades eram compostas por grande
número de pessoas, e se passou a iniciar e encerrar formalmente a reunião. Cf. C. ALBRECHT, Einführung in die Liturgik, p. 59. No tempo pós-Constantino, quando se iniciou a construção de igrejas
próprias para o culto, observou-se o requisito do espaço amplo para acolher todos, sem exclusões.
Optou-se, assim, pelo modelo das basílicas, o qual correspondia a este anseio. Cf. A. G. MARTIMORT,
A eucaristia, p. 54.
96
Basta lembrar a hospitalidade recomendada na Didaqué (Didaqué XII, p.37). A igreja organiza hospedarias, oferece pouso e sustento (Acta Archelai, 4), apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 36.
Para os que permaneciam mais tempo, providenciava-se trabalho que garantisse o sustento dos
mesmos (Didaqué XII, p. 37). Aristides em sua apologia escreve: “Se vêem um forasteiro, acolhem-no
sob seu teto, e alegram-se como ele como verdadeiro irmão”. Aristides, Apologia 15, p. 52.
97
P. EICHER, Relação com Deus e conduta social, p. 105.
98
Ver Hb 13.2.
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3.2 - A Palavra de Deus
A leitura da Palavra de Deus esteve presente desde o começo na vida de culto
dos cristãos99, sendo considerada elemento essencial e indispensável do culto cristão100. Os textos lidos variavam de acordo com a tradição101, mas a leitura do Evangelho manteve-se constante.
A explicação da palavra ouvida acontecia logo após a leitura. Baseava-se em
um dos textos lidos e se apresentava acessível aos ouvintes102. Como a comunidade
cristã contava, nesta parte do culto, com pessoas não batizadas e curiosos, a explicação ou homilia, por um lado, se caracterizava como sendo missionária e catequética103. Por outro lado, igualmente era alvo da homilia edificar a comunidade
cristã104

99

que,

depois

da

reunião

cultual,

novamente

se

O apóstolo Paulo se refere ao momento da leitura dos escritos cristãos e do Antigo Testamento (Cl
4.16; 1 Ts 5.27). Ver também At 15.23ss; 2 Tm 4.13. Segundo Justino (Roma, séc. II), na reunião dos
cristãos eram lidos os Evangelhos e os profetas (Justino, Apologogia 1, 67.1, p. 83). A igreja primitiva
usava a lectio contínua : Justino escreve que o leitor lia enquanto houvesse tempo. A lectio selecta
surge mais tarde. Cf. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 157-161. As Constituições Apostólicas atestam que no séc. IV era uso acontecer quatro leituras antes do Evangelho: a Lei, os profetas, as epístolas e Atos dos Apóstolos (Constituições Apostólicas, II, 57, 5-9; VIII, 5, 11-12), apud A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 71.
100
Cf. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 156. O autor compara a leitura das Sagradas Escrituras à
ressurreição de Cristo: a letra, por si só, mantém o conteúdo morto. Ao ser lido, o Evangelho ali guardado é libertado para a vida, ressurge e atua no ouvinte. Cf. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 159.
101
Hamman aborda o assunto das cartas cristãs lidas entre as comunidades. Ver A. G. HAMMAN, A
vida cotidiana..., p. 37-40.
102
Martimort afirma que se tratava de uma “conversa familiar”, com uso de uma linguagem compreensível pelos ouvintes. Cita Agostinho, o qual “não hesita em empregar palavras do dialeto berbere (punici) ou em provocar reações do povo a quem dirige a palavra”. Cf. Agostinho, Enarrationes in Psalmos 123, 8, apud A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p.75.
103
Cf. K. HOLL, Die Missionsmethode der alten und die der mittelalterlichen Kirche, p. 118. A pregação
da palavra não teve um lugar estável na liturgia. Ela foi tornada secundária na liturgia romana. Holl
levanta uma hipótese sobre o porquê disso: partindo do princípio de que o cristianismo tinha por objetivo pregar o Evangelho ao mundo (que no contexto da Igreja Antiga abrangia os limites do Império
Romano), o autor afirma que o declínio da prédica começou no momento em que o principal trabalho
missionário estava concluído. Dali para a frente, a prédica se tornou uma apresentação dogmática ou
um ditirambo (= poema). Cf. K. HOLL, Die Missionsmethode der alten und die der mittelalterlichen
Kirche, p. 119.
104
O apóstolo Paulo propõe o requisito da edificação da comunidade às manifestações dos diferentes
dons quando escreve aos coríntios. Ver 1 Co 14. 1-40.
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dispersaria105. O apóstolo Paulo, o qual foi dedicado pregador do Evangelho, escreve:
“A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo” (Rm 10.17). E esta fé
atua pelo amor (Gl 5.6)106.
A diaconia não é uma simples adição à homilia, mas ambas andam juntas107.
O anúncio da encarnação, cruz e ressurreição do Filho de Deus proclama a diaconia
de Deus e chama a comunidade ao serviço108. Isso identifica, na verdade, as “duas
mesas” do culto cristão109, quais sejam, a mesa da Palavra e a mesa da Eucaristia:
Deus serve sua comunidade com Sua palavra e com o sacramento.
3.3 - Orações

3.3.1 - A oração de intercessão
A
fiéis110,
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Justino dá destaque a esse movimento da comunidade cristã quando escreve sobre o domingo como o dia em que todos, de todos os lugares, se reúnem em determinados lugares. Justino, Apologia 1
67.2, p. 83. “Se o dia da assembléia tem uma tal importância, isto se deve ao fato de que a situação
normal dos cristãos no mundo é a da dispersão.” A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 35, 75. Para von
Allmen, a pregação é a proclamação profética da palavra de Deus. Compara a pregação com a concepção de Jesus e seu nascimento: Maria acolhe, reveste de sua carne e entrega Jesus ao mundo. Cf.
J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 169-170.
106
Von Allmen escreve que a pregação nutre a fé, trazendo à tona a historicidade da igreja. Isto é,
lembra os cristãos de que estes (ainda) estão no mundo e que a palavra de Deus lhes fala nessa condição. Cf. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 172.
107
Cf. T. SCHOBER, Gottesdienst und Diakonie, p. 25. O autor dedica grande parte de seu escrito à
análise da prédica: quando essa está ou não perpassada pelo princípio do servir. Cf. T. SCHOBER,
Gottesdienst und Diakonie, p. 24-36.
108
Cf. K. NORDSTOKKE, Identidade diaconal na profissionalidade, p. 101. A mesma afirmação pode ser
encontrada em Abbing, que segue falando do duplo mandamento do amor, o qual deve ser obedecido: o Evangelho é dádiva (“Gabe”) e a lei é tarefa (“Aufgabe”). A dádiva encerra em si a tarefa e a
graça. E a graça é, em primeiro lugar, perdão dos pecados, mas é também reaceitação para o serviço.
Cf. P. J. R. ABBING, Diakonie II, p. 651.
109
Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 76. A expressão “duas mesas” já foi usada no Concílio de
Trento (mesa da palavra, c. 8; mesa do Corpo do Senhor, c. 6). Cf. A. G. MARTIMORT, Princípios da
liturgia, p. 77.
110
Oratio fidelium ou oratio universalis, na tradição latina. Cf. H. -C SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und
Diakonie, p. 42.
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igreja111. Sempre houve a motivação à intercessão112, e bem cedo esta oração específica se fez presente nos cultos cristãos. Sua origem apostólica pode ser atestada
por 1 Tm 2.1-4.
A oração de intercessão tem identidade própria, com características definidas:
é uma petição113, e é comunitária114. A estrutura clássica da oração de intercessão
apresenta três partes, constantemente encontráveis, mesmo nas diferentes tradições
litúrgicas dos primeiros séculos. Intercede-se: a) pela igreja e seus líderes115; b) pelo
governo e seus governantes116; c) pelos que sofrem necessidades117. Clemente, chegando perto do final de sua epístola aos coríntios, inclui uma oração com as características da oração de intercessão118.
Na liturgia apresentada por Justino, a oração de intercessão é a primeira ação
da comunidade dos batizados: estes, de pé, e já na companhia dos recém-

111

Essa última, da tradição evangélica. Cf. H.-C SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 42. De
modo geral, as orações são classificadas de diversos modos. Von Allmen, por exemplo, cita R. Parquier, o qual, baseado em 1 Tm 2.1, classifica as orações em: de aspiração, súplica, intercessão ou ação
de graças e adoração. Cf. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 186. Sintetizando os motivos últimos
das orações, porém, elas são classificadas em dois grandes grupos: as de ação de graças e as de
petição. A revista Concilium v. 229, n.3, 1990 aborda especificamente esse assunto.
112
Ao interceder, Jesus já deixou o exemplo do intervir em favor de outros diante de Deus em oração
(Jo 17.20-21). Jesus continua intercedendo pelos cristãos, cf. Rm 8.34; 1 Jo 2.1. Estes são animados
a interceder pelos inimigos e perseguidores (Mt 6.44; Lc 6.28; 23.24), por todos os santos (Ef 6.18),
pelos doentes (Tg 5.15-18) e pelos presos e maltratados (Hb 13.3).
113
”Em todas as religiões, a oração mais espontânea e primitiva é a da petição.” J. LLOPIS, Reza-se de
fato..., p. 97. Sendo uma oração de petição, não poderá ser substituída ou transformada em oração
meditativa, nem de ação de graças, nem de coleta. Estas têm lugar em outras partes do culto cristão.
Cf. J. LLOPIS, Reza-se de fato..., p. 96. Talvez pelo peso que a prédica tem entre os evangélicos, dois
autores dessa confessionalidade alertam que a oração de intercessão também não é reforço à prédica.
Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER e K. HEINRICH, Gottesdienst und Diakonie, p. 662.
114
Cf. I. BUYST, Celebração do domingo ao redor da palavra de Deus, p. 67.
115
No cânone do Novo Testamento há textos que registram a intercessão pelos líderes eclesiásticos.
Alguma vez, fora pedido expresso deles mesmo. Cf. Rm 15. 30-32; 2 Co 1.11; Ef 6.18s; Hb 13.7.
116
Este motivo de oração está bem definido em 1 Tm 2.1-2. Von Allmen menciona que na liturgia bizantina, a ordem das intercessões pode ser invertida: primeiro pelo governo, depois pela igreja. Cf. J.
J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 187, nota 10.
117
Allmen escreve: “por todos os cansados e sobrecarregados”. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p.
187. “[Pelas] pessoas que sofrem qualquer tipo de privação ou necessidade (por exemplo: doentes,
presos, enlutados, vítimas de calamidades).” N. KIRST, A liturgia toda, p. 24.
118
Clemente, Carta aos Coríntios 59-61, p. 60-63. Dom Evaristo Arns, em sua introdução à referida
epístola, declara que esta “talvez seja a mais bela e perfeita oração comum de toda a antigüidade”. E.
ARNS, Carta de São Clemente Romano aos coríntios, p. 10. Observe-se que esta oração não é puramente de intercessão, pois inicia com louvor e adoração e faz o mesmo entre as petições, encerrando
com uma doxologia.
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batizados119, dirigem-se “fervorosamente” a Deus em oração120. Na seqüência, vem o
ósculo da paz, e então o ofertório e a Eucaristia121. A oração de intercessão pode ser
realizada de três maneiras. Denomina-se: a) prosphonese, quando o celebrante pronuncia as intercessões em voz alta, a assembléia litúrgica ouve em silêncio e acolhe
com seu Amém final; b) ectenia, quando o celebrante cita os motivos de oração e
conclama a comunidade a orar ao Senhor por estes pedidos (“Oremos ao Senhor”). A
comunidade o faz com a expressão kyrie eleison. Por fim, com um curto desfecho, o
celebrante encerra a ectenia (“Acolhe bondosamente, salva e sustem-nos...”)122; c)
oração diaconal, quando o diácono cita os motivos de oração e conclama para a intercessão. O celebrante recita a prece em voz alta diante do altar, e a comunidade
acolhe essas orações breves do celebrante pelo seu Amém123.
Na missa litúrgica clementina124, os motivos das intercessões da oração geral
da igreja são citados por um diácono125 e seguidos pelo kyrie eleison da assembléia

119

Por tratar-se da liturgia batismal.
Isso está explícito na liturgia batismal: Justino, Apologia 1, 65.1, p. 81. Observe-se que pelo conteúdo da oração, trata-se de oração de intercessão. Contudo, o alvo das petições é a família de Deus
local e de todos os lugares. Justino define: “por nós mesmos, por aquele que foi iluminado, e por
todos os outros espalhados por toda parte, para que, tendo conhecido a verdade, sendo bons pela
prática de boas obras e encontrados fiéis no cumprimento dos mandamentos, sejamos dignos de obter a salvação eterna”. Justino, Apologia 1, 65.1, p. 81. Essa descrição da oração comprova que a
oração do celebrante não seguia, nas origens, textos préfixados, sendo-lhe permitida a improvisação.
Cf. A. G. MARTIMORT, Princípios da liturgia, p. 113. Todavia, ainda no séc. IV passa a exigir-se dos
clérigos textos das orações por escrito, os quais circulavam de uma comunidade para outra. Mais tarde, essas orações presidenciais são reunidas em coletâneas. No Ocidente, esses livros litúrgicos são
conhecidos pelo nome Sacramentário, e no Oriente, por Eucológios. Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 57-58.
121
A mesma seqüência é apresentada por Hipólito na liturgia batismal. Tradição Apostólica 52.6ss,
p.53. A oração de intercessão é também mencionada nos escritos dos diferentes padres, tanto do
Ocidente (Cipriano, Tertuliano, Ambrósio, Agostinho, Sirício) quanto do Oriente (Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio, Crisóstomo). Cf. J. LLOPIS, Reza-se de fato..., p. 95.
122
Pode haver momentos de silêncio entre os invitatórios, nos quais a comunidade eleva a Deus o
motivo citado. Esta forma é muito antiga. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 78.
123
Cf. C. ALBRECHT, Einführung in die Liturgik, p. 82-83, e J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 187. A
oração diaconal também é conhecida por ladainha diaconal. Provavelmente de origem síria, já era
conhecida por João Crisóstomo de Antioquia (IICor 18,3), e testemunhada por Etéria em seu relatório
da viagem a Jerusalém. Esta forma de oração intercessória é, ao que consta, a mais antiga, muito
usada no Oriente, e introduzida no Ocidente a partir do séc. IV. Cf. A. G. MARTIMORT, Princípios de
liturgia, p.143. Cf. também Etéria, Peregrinação 24, 5-6, p. 84-85.
124
É considerada uma das poucas fontes sobre o culto cristão nos primeiros séculos. Cf. C. ALBRECHT,
Einführung in die Liturgik, p. 25.
125
Provavelmente o mesmo diácono que anunciou a oração e pediu que todos se ajoelhassem. Apostolische Konstitutionen VIII, 10, p. 38-41.
120
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litúrgica. Ao final, o bispo encerra a ectenia126.
Na liturgia romana, até o séc. V a oração de intercessão fazia parte da liturgia
dos cultos regulares127. A partir de então, tão-somente dos cultos da sexta-feira santa128. O mesmo não aconteceu no Oriente. Ali ela foi mantida nos moldes da Igreja
Antiga129.
A oração de intercessão tem caráter sacerdotal e diaconal. Sacerdotal porque
a comunidade, quando intercede diante de Deus a favor de pessoas, tem a característica sacerdotal de colocar-se “na fenda entre Deus e o mundo”130. A oração de
intercessão demarca uma tarefa que cabe à igreja cristã. É fundamental que esta
perceba sua existência intimamente relacionada ao contexto, a fim de não omitir-se
no seu ministério sacerdotal nem exercê-lo de forma hipócrita131. Diaconal, porque a
comunidade cristã presta, através dessa oração, um serviço de amor às pessoas e ao
contexto próximo e amplo132, e, ao abrir-se para as necessidades dos outros133,
compromete-se diante desta realidade134: se a comunidade apenas orasse, sem pôr

126

Apostolische Konstitutionen VIII, 10, p. 41.
Gelásio I, bispo de Roma (ano 492-496), substituiu a oração dos fiéis por uma litania do Kyrie. Esta,
foi colocada no início do culto, ficando no lugar apenas uma coleta breve. Mais adiante na história,
restou dessa coleta apenas um “Oremos” isolado, sem oração. Cf. H.-C SCHMIDT-LAUBER, Liturgie
und Diakonie, p. 43.
128
Na reforma litúrgica ocorrida a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965), a mesma foi recuperada.
Cf. C. ALBRECHT, Einführung in die Liturgik, p. 82. O novo Missal de 1970 incorporou novamente
tanto a oração de intercessão quanto a homilia na liturgia romana. Cf. K.-H. BIERITZ, Im Blickpunkt :
Gottesdienst, p. 59.
129
Cf. C. ALBRECHT, Einführung in die Liturgik, p. 81.
130
”Sie hat eine priesterliche Funktion als die Gemeinde, die im Riss zwischen Gott und Welt steht”. T.
SCHOBER, Gottesdienst und Diakonie, p. 45. Fazendo isso, os fiéis estão no exercício de seu sacerdócio. Cf. J. LLOPIS, Reza-se de fato..., p. 100-101.
131
Cf. E. BRAND, Batismo, p. 42.
132
White lembra que entre os grupos alcançados pela oração de intercessão, em algumas tradições,
encontram-se os mortos. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 129.
133
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 129.
134
Cf. J. LLOPIS, Reza-se de fato..., p. 97. “Pedir a Deus tem a ver com a luta concreta contra o mal e
a transformação ativa da história”. J. LLOPIS, Reza-se de fato..., p. 99.
127
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mãos à obra, sua oração se tornaria uma farsa135.
A comunidade cristã não pode prescindir da intercessão em seu culto. “Este é
o único lugar no culto em que as preocupações e aflições concretas da comunidade e
de seus membros podem ser expostas diante de Deus. Por fim, este é um dos lugares no culto em que a ligação da igreja com o mundo torna-se explícita”136.
Por outro lado, se a comunidade for apenas ativa diaconalmente e abandonar
a intercessão, sua ação corre o risco de tornar-se um empreendimento próprio, que
ambicionará superar sozinha as necessidades137.

3.3.2 - O kyrie eleison
O kyrie eleison é uma expressão grega e significa: “Senhor, tem compaixão”138. Usada em contextos secular e religioso, tratava-se de uma aclamação dita a
um dominador, ou ao nascer do sol, ou ainda a uma divindade139.

Kyrie eleison traduz para o grego a expressão hebraica Hoshi’anna140. No Novo Testamento, o Kyrie é encontrado na forma de clamor de pessoas que se encon-

135

”Würde nämlich die Gemeinde nur mehr für die Linderung der Not beten, ohne selbst eine Hand zu
rühren, diese Not nach Vermögen zu bekämpfen, wäre das Gebet zu einer Farce geworden”. Em: P. J.
R. ABBING, Diakonie II, p. 650. A oração ensinada por Jesus já contêm esse princípio na sua 4ª petição. Ela é, segundo sua estrutura original, uma oração de cinco petições: duas “petições-tu” e três
“petições-nós”: Abba! (1) Teu nome seja santo, (2) venha teu reino, (3) dá-nos hoje nosso pão para
amanhã; (4) perdoa-nos nossas dívidas como nós agora perdoamos a nossos devedores; (5) e não
permitas que nos separemos de Ti. Cf. G. M. SOARES-PRABHU, Falar ao “Abba, p. 49. Pedir perdão a
Deus é dispor-se a perdoar os outros. Assim, “pedir coisas e não trabalhar em prol das mesmas é
falsear a oração em sua raíz mais íntima”. J. LLOPIS, Reza-se de fato..., p. 100.
136
”Dies ist der einzige Ort im Gottesdienst, wo die konkreten Anliegen und Nöte der Gemeinde und
ihrer Glieder vor Gott ausgebreitet werden können. Schliesslich ist dies eine der Stellen im
Gottesdienst, an denen der Weltbezug der Kirche deutlich wird”. C. ALBRECHT, Einführung in die Liturgik, p. 81-82. White escreve: “Claramente, esta é a parte mais mundana do culto”. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 129.
137
Cf. P. J. R. ABBING, Diakonie II, p. 650.
138
Cf. K.-H. BIERITZ, Im Blickpunkt : Gottesdienst, p. 56.
139
Assim, ela não é nascida em solo cristão. Cf. W. HORN, Kyrie, p.77.
140
Hosana era igualmente um grito por clemência ou ajuda dirigido a Deus. (Ver Sl 118.25). Cf. C.
ALBRECHT, Einführung in die Liturgik, p. 63. Significa: Salva, rogo-te. Cf. A. B. H. FERREIRA, Novo
dicionário da língua portuguesa, p. 907.

131

tram com Jesus e suplicam-lhe ajuda141. Nas liturgias cristãs, essa invocação tornouse mais comum no Oriente, sempre no contexto das orações142.
Na igreja ocidental, o Kyrie é integrado na liturgia romana no séc. V143. Passou
a ser proferido em forma de litania durante a entrada solene do bispo e acompanhantes144. O kyrie eleison completo, no início da reunião cultual, somente pode ser
verificado na liturgia romana após o ano 529, sendo que com esse uso, desaparece a
oração de intercessão ou oração universal no Ocidente145.
Apesar do forte entrelaçamento entre o kyrie eleison e a oração dos fiéis, ambos têm características e conteúdo que os distinguem. Por um lado, kyrie eleison é o
reconhecimento de que Deus é o Senhor, em quem a comunidade cristã coloca sua
confiança, e que não há outro deus além dele146. Por outro lado, “Kyrie eleison é, na
sua origem, um clamor coletivo da comunidade pelas dores do mundo147” e “pela paz
do mundo, pela salvação e libertação dos perseguidos e oprimidos, pela comunidade
cristã e seu testemunho”148. Assim, o kyrie eleison é mais geral do que a oração geral da igreja.

141

Clamor dos dois cegos (Mt 9.27); da mãe que pede por sua filha (Mt 15.22 e par.), do pai que pede
pelo filho (Mt 17.15 e par.); de outros dois cegos de Jericó (Mt 20.30s e par.) e dos dez leprosos (Lc
17.13). No sentido de clamor pelo outro que sofre, cf. especialmente os textos de Mt 15.22; 17.15.
142
Nas Constituições Apostólicas, o Kyrie eleison aparece tanto na oração de intercessão, quanto após
as diferentes orações que despediam catecúmenos, possessos de espírito mau, afilhados e penitentes
ao final da Missa Cathechumenorum. Apostolische Konstitutionen VIII, 6-11,, p. 32-38. O documento
pede explicitamente que devem participar do Kyrie “especialmente as crianças”. Apostolische Konstitutionen VIII, 6,2, p. 34.
143
A fórmula “Christe eleison” é de origem romana, e tem como fundamento a designação de Kyrios
para Cristo (Rm 10.9, Fp 2. 5-11). F. AMIOT, A missa e sua história, p. 36. Mencione-se ainda que,
mesmo em contexto estrangeiro (=latino), a aclamação grega foi mantida no seu idioma original. F.
AMIOT, A missa e sua história, p. 36. Isso ocorreu igualmente com palavras como o Amém e o Aleluia, ambas hebraicas, entre outras.
144
Cf. K.-H. BIERITZ, Im Blickpunkt : Gottesdienst, p. 56.
145
O Sacramentário Leonino (séc. VI) não tem vestígios da oração universal. Cf. A. G. MARTIMORT, A
eucaristia, p. 80.
146
W. HORN, Kyrie, p. 82. Albrecht, na mesma direção, afirma que o Kyrie, sendo a renúncia à adoração a outros deuses, é uma homenagem e clamor ao Senhor ajudador, a quem se pode dirigir em
todas as necessidades. Cf. C. ALBRECHT, Einführung in die Liturgik, p. 63. Num livro recentemente
lançado no âmbito da IECLB, o sentido do homenagear Deus e venerá-lo através do Kyrie foi assumido e defendido pelo autor como único, em detrimento da dimensão diaconal do mesmo. Cp. S. WANKE, Questões litúrgicas, p. 30-32.
147
N. KIRST, A liturgia toda, p. 17. E segue: “e não um clamor individual das pessoas pelo perdão dos
seus pecados”.
148
N. KIRST, A liturgia toda, p. 17. Esse conteúdo encontra-se formulado no Kyrie. Em: Celebrações do
Povo de Deus, p. 9.
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Esse conteúdo explicita o caráter comunitário diaconal do kyrie eleison: “Toda
a miséria do mundo, em sua multiplicidade e gravidade aflitivas é enunciada no Kyrie”149. Assim, mesmo não existindo dessa forma nos primórdios do culto cristão, esse
elemento da liturgia anuncia mais uma vez a profunda dimensão diaconal do culto,
pois “este celebra o Deus da Vida que intervém para salvar o pobre e o perdido”150.
3.4 - A Bênção e o Envio
Para tratar o assunto “bênção”, é útil averiguar a compreensão que se tinha
dela no Judaísmo. Neste contexto, a referência à bênção ocorre freqüentemente. O
termo hebraico para “abençoar” é “barak”, e significa “dotar com um poder benéfico”151. Transmitir esta força benéfica pode ser feito de uma pessoa para outra, através de ações simbólicas152, o que acontece comumente na saudação quando as pessoas se encontram ou quando se separam, ou ainda nas passagens da vida, como
nascimento, casamento, morte ou na situação da bênção do herdeiro153.
Mas havia homens especialmente comissionados como instrumentos de Deus
para abençoar e amaldiçoar154. Além disso, fazia parte da tarefa dos profetas interceder pedindo a bênção de Jahweh sobre a nação155. O efeito da bênção era o Sha-

lom, que significava felicidade e bem estar, fertilidade (das famílias nas diferentes

149

”Die ganze Not der Welt, in ihrer bedrückenden Vielfalt und Schwere wird im Kyrie ausgesprochen”.
W. HORN, Kyrie, p. 81. O Kyrie também tem uma dimensão ecológica, e dá voz aos gemidos da natureza que sofre (Rm 8.22). Cf. W. HORN, Kyrie, p. 82.
150
K. NORDSTOKKE, Identidade diaconal na profissionalidade, p. 100. Ione Buyst compara o clamor da
comunidade cristã ao clamor do povo judeu, mencionando Êx 3.7-8: “Disse ainda Jahweh: Certamente
vi a aflição do meu povo...e ouvi o seu clamor (...) por isso desci a fim de livrá-lo (...) e para fazê-lo
subir daquela terra a uma terra boa e ampla (...)”. E argumenta a favor de um lugar na liturgia para
“o clamor surdo que brota diariamente de milhões de homens, este grito de um povo que sofre e que
reclama justiça, liberdade e respeito pelos seus direitos fundamentais”. I. BUYST, Celebração do domingo ao redor da palavra de Deus, p. 66,67.
151
C. BROWN, Eulogia, p. 289.
152
Como a imposição de mãos (mão direita: Gn 48.13 ss), erguer as mãos e braços (Êx 17.11), beijar
ou abraçar (Gn 48.10), tocar as roupas (2 Rs 2.13-14), as varas (2 Rs 4.29) ou colocar a mão debaixo
da coxa (Gn 24.9; 47.21). Assim, o ambiente original da bênção não é o culto, mas os laços de parentesco. Cf. C. BROWN, Eulogia, p. 290.
153
Cf. C. BROWN, Eulogia, p. 290.
154
Balaão (Nm 22), Josué (Js 6), Melquisedeque (Gn 14.18ss), profetas e sacerdotes. Cf. C. BROWN,
Eulogia, p. 290. A bênção ficava em contraste com o poder destrutivo da maldição, que também podia
ser proferida sobre a outra pessoa. Cf. C. BROWN, Eulogia, p. 289.
155
Elias, 1 Rs 18.41 ss; Eliseu, 2 Rs 6.24 ss; Amós, Am 7.1 ss; Jeremias, Jr 14.
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gerações, dos animais e dos campos), paz e segurança, que se estendiam aos povos
vizinhos, inclusive os inimigos (cf. 1 Sm 25.6)156.
A bênção no contexto do culto cristão é proferida em palavras, através das
quais “Deus em pessoa, ou representado por um homem, faz descer sobre pessoas,
sobre seres vivos ou sobre coisas, a salvação, a prosperidade e a alegria de viver”157.
Contudo, a bênção final, como elemento litúrgico, não se encontra explicitada
nas primeiras liturgias158. Na Tradição Apostólica de Hipólito, quando a bênção é
mencionada, sempre está ligada a objetos e é realizada pelo bispo159. Nas Constituições Apostólicas160, ela é proferida pelo bispo após o diácono dizer: “Inclinai-vos diante de Deus através de seu Cristo e deixai-vos abençoar”161.
A bênção proferida pelo celebrante é, na verdade, uma oração, na qual este
pede a Deus, a quem antes dirigirá a adoração e louvor, que abençoe aqueles que
“curvaram suas cabeças” diante de Deus162. Após a bênção, o diácono “despede a
assembléia, dizendo: “Vão embora na paz”163. Não há canto de saída.
156

Gn 27.
C. SENFT, Bênção, p. 54. A fórmula judaica: “Paz seja convosco” (Cf. Jz 19.20; 1 Sm 25.6; Rt 2.4) é
usada como fórmula da bênção do culto cristão. Cf. A. HÄNGGI, Segen, p. 592.
158
Justino, por exemplo, não menciona a bênção final.
159
A bênção do óleo (18.8, p.42), do cálice final no ágape (66.8, p. 58), do queijo e das azeitonas,
frutos da oliva (74.13, p. 60), dos frutos, primícias da estação (74.10-78.1, p. 60), das flores (rosas e
lírios, 78.8-12, p. 61) e do cálice da Eucaristia (84.1, p. 62). Na Tradição Apostólica de Hipólito, a
bênção e a imposição de mãos aparecem muitas vezes. Comparando as citações, a imposição das
mãos é realizada sobre pessoas e objetos. A imposição de mãos sobre pessoas é feita por clérigos
(bispo e presbíteros) e geralmente está acompanhada de oração. Mas pode ser negada em alguns
casos: algumas pessoas têm cargos na igreja mas não os recebem sob imposição de mãos (viúvas:
Tradição Apostólica 30.8, p.45; leitor: Tradição Apostólica 15.16, p. 41; virgens: Tradição Apostólica
32.1,p. 46; subdiácono: Tradição Apostólica 32.4, p.46). Também não recebem a imposição das mãos
aquele que tem o dom da cura (Tradição Apostólica 32.6, p. 46); e os confessores (Tradição Apostólica 28.1-13, p. 44), esses últimos porque estão com sua situação ainda não plenamente em ordem
para assumir cargos na comunidade. Em contraposição, a bênção é realizada pelo bispo sobre objetos
(óleo, cálice, alimentos), e acompanhada ou não da oração.
160
Este documento será analisado com mais destaque, por apresentar a bênção final.
161
Apostolische Konstitutionen VIII, 15, p. 55.
162
Apostolische Konstitutionen VIII, 15, p. 55. Von Allmen defende a forma da bênção na segunda
pessoa do plural “vós”, questionando o uso do pronome que inclui o celebrante na bênção “nos”. Ele
argumenta que o celebrante, na hora da bênção, desempenha um papel para o qual foi autorizado,
qual seja, transmitir às pessoas a bênção de Deus. Querer usufruir desta bênção também para si é
“sonegar o que é de direito dos cristãos”. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 168.
163
Apostolische Konstitutionen VIII, 15, p. 56. A mesma forma consta em Adv. Jud. 3,6, do escritor do
oriente João Crisóstomo. Cf. J. A. JUNGMANN, Missarum Sollemnia II, p. 536. O autor associa essa
forma do diácono despedir a comunidade com a frase dita por Jesus à mulher que lhe ungiu os pés:
“Vai-te em paz”. Lc 7.50. Cf. F. AMIOT, A missa e sua história, p. 118.
157
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Nas liturgias latinas, o diácono anuncia a dissolução da assembléia, com a expressão Ite missa est164. Faz parte da despedida na liturgia romana, que a comunidade responde: Deo gratias, que significa: Graças a Deus165.
Assim, deixa-se o estar na companhia dos irmãos e volta-se à dispersão. Todavia, os batizados continuam a ser Igreja de Cristo no mundo, tornando perceptível
a força de Jesus Cristo nos contextos de vida166. Com a bênção de Deus e sob o envio, “todos saem e apressam-se a praticar o bem”167.

4.0 - Diaconia e outras formas de culto
4.1 - Batismo
Desde os tempos mais antigos, o batismo tem sido compreendido como “o sacramento pelo qual os crentes são implantados no Corpo de Cristo e são dotados
com o Espírito Santo”168. Como tal, é um ato completo, único, através do qual se recebe tudo o que se necessita para a vida cristã: a nova vida em Cristo, a dádiva do
Espírito Santo, a diaconia da obra salvadora de Jesus Cristo169.
O batizado, como parte da família dos batizados em Cristo, e na condição de
filho de Deus170, não está sozinho, mas tem muitos irmãos e irmãs ao seu lado171. A

164

Trata-se de uma forma latina, de caráter jurídico, sem conteúdo religioso, que significa “a sessão
está encerrada”. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 119.
165
Cf. F. AMIOT, A missa e sua história, p. 118.
166
Cf. T. SCHOBER, Gottesdienst und Diakonie, p. 46.
167
J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 184. O autor faz uso aqui da frase literal de Hipólito. Este
não apresenta a bênção final, mas encerra a descrição da liturgia assim: “Após a cerimônia, apressem-se a praticar o bem, a agradar a Deus, a viver corretamente, pondo-se à disposição da Igreja,
fazendo o que aprenderam e progredindo na piedade”. Tradição Apostólica 58.8-12, p. 55. Trata-se
do encerramento do culto batismal, que tanto em Hipólito quanto em Justino é descrito pormenorizadamente, mais até que a liturgia dominical.
168
Conselho Mundial de Igrejas, Batismo, Eucaristia, Ministério, p. 42. O batizado torna-se um com
Cristo e um com os outros. Rm 16.4-11; 1 Co 12.13. “O Novo Testamento não coloca sequer a possibilidade de alguém tornar-se membro da Igreja sem passar pelo batismo”. V. M. GOEDERT, Teologia
do batismo, p. 60.
169
A diaconia da reconciliação que nasce no coração de Deus se concretiza no batismo. T. SCHOBBER,
Gottesdienst und Diakonie, p. 10.
170
Cf. Gl 3.26-28.
171
Já o apóstolo Paulo acentua o tema das “implicações horizontais [do batismo] para a unidade e vida
num só Espírito”. E. BRAND, Batismo, p. 15.
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falta dessa compreensão prejudica a unidade da comunidade172.
Os batizados formam uma irmandade de serviço173: todos servem e todos são
servidos174. Essa premissa do serviço não é apenas “obrigação familiar”, constituindo
também “privilégio”175, pois a reciprocidade beneficia a todos.
A reciprocidade se dá de muitas maneiras: quando há mútuo consolo (1 Ts
5.11), perdão (Cl 3.13), carregar os pesos (Gl 6.2), mútua hospitalidade (1 Pe 1.22),
solicitude (1 Co 12.25), bondade e compassividade (Ef 4.32), estima (Rm 15.14),
admoestação (Rm 15.14), confissão de pecados (Tg 5.16), entre outros176.
A comunhão de bens no âmbito da comunidade cristã igualmente se dá sob o
prisma da reciprocidade177 e faz parte da vida cristã178.
Contudo, a solicitude pelos outros “não termina na soleira da porta”179 e a
comunidade batismal é comunidade diaconal também para fora da fronteira da congregação. Isso pode ser exemplificado na prática da oração de intercessão, na qual a
atenção se volta para os necessitados e sofredores, assim como para contextos mais
amplos,
172

entre

eles

o

governo

e

seus

governantes180.

Além

de

servir

Foi o que aconteceu na comunidade de Corinto. Cf. E. BRAND, Batismo, p. 15. O tema da unidade
(koinonia) está presente na intervenção do apóstolo no contexto do culto eucarístico (1 Co 11.17ss),
ao apontar para as conseqüências desastrosas do individualismo e da falta de amor mútuo. Na continuidade do pensamento sobre a koinonia, o apóstolo apresenta o assunto “dons” e a figura do corpo
com seus membros (“os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos
serviços, mas o Senhor é o mesmo”). 1 Co 12. 4-5; 1 Co 12.12 ss.
173
Cf. K. HESS, Diakoneo, p. 452.
174
O batismo é “ordenação para servir”. Cf. K. NORDSTOKKE, Diaconia : Fé em ação, p. 44.
175
Cf. E. BRAND, Batismo, p. 79.
176
Lohfink apresenta uma lista ainda maior de ações recíprocas encontradas no Novo Testamento a
partir do pronome allelon (= uns aos outros). Cf. G. LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades? p.
137-147. A lista está nas p. 138 s. Boa parte dessas atitudes recíprocas pode ser associada à lista dos
dons apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 Co 12.
177
”A Igreja não é uma realidade abstrata, mas uma comunhão de vida que se fundamenta na assiduidade à fração do pão, às orações comuns, à convivência fraterna e à partilha de bens materiais e
espirituais”. V. M. GOEDERT, Teologia do batismo, p. 105. Cipriano, em seu documento De opere et
eleemosynis esmiúça a dimensão da co-responsabilidade da família cristã entre si. Ele se pergunta
como pode um irmão, que tem o mesmo pai, nada fazer para o irmão necessitado ao seu lado? Cipriano aponta para o exemplo da comunidade de Jerusalém como o ideal a ser buscado (de At 2.42-46),
apud A. S. BOGAZ, Excluídos e excluidores, p. 159.
178
O assunto da comunhão de bens encontra-se mais detalhado no cap. 1, p.58 e sob o título ofertório, no cap. 3, p. 128.
179
E. BRAND, Batismo, p. 79.
180
O Kyrie eleison como elemento litúrgico autônomo manifesta ainda melhor essa diaconia para fora
dos muros eclesiásticos, pois dá voz ao clamor dos mais diferentes sofrimentos que afligem não apenas a humanidade, mas toda a criação de Deus.
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intercedendo181, a comunidade batismal promove o socorro material às pessoas desamparadas, solitárias, sofredoras, necessitadas182. Isso constitui eloqüente testemunho para o mundo183.
Assim, para os candidatos ao batismo cristão, ao mesmo tempo em que a fé
lhes abria uma verdadeira família, eles eram co-reponsabilizados pelo cuidado dos
pobres e sua manutenção184. Torna-se compreensível, então, a razão do exame criterioso que se fazia com os candidatos ao batismo cristão185. Cabia ao catecumenato
“preparar o candidato para o batismo, através de uma experiência religiosa de vida
cristã”186.

181

Ao discorrer sobre o sacerdócio dos batizados, Brand cita a oração de intercessão como exemplo,
na qual os batizados apresentam a Deus as necessidades da humanidade. Cf. E. BRAND, Batismo, p.
42.
182
O mesmo autor segue na exposição do sacerdócio dos batizados, referindo-se à diaconia como um
dos sacrifícios apresentados pelo batizado a Deus. Brand distingue três sacrifícios: o de louvor e ação
de graças (leitourgia), o sacrifício de testemunho (martyria) e o sacrifício de serviço (diakonia). Cf. E.
BRAND, Batismo, p. 42.
183
Holl, ao apresentar um estudo sobre os métodos de missão na Igreja Antiga, afirma que a principal
propaganda do cristianismo não foi a do discurso, mas a da ação. Cada cristão era um missionário em
seu contexto, testemunhando com seu comportamento diferenciado do costumeiro. Essa linguagem
foi compreendida pelos de fora. Cf. K. HOLL, Die Missionsmethode der alten und die der
mittelalterlichen Kirche, p. 122. O texto de Justino ilustra o feito referido: “Antes, nós nos comprazíamos na dissolução, agora, abraçamos apenas a temperança; antes, nos entregávamos às artes mágicas; agora, nos consagramos ao Deus bom e ingênito; antes, amávamos, acima de tudo, o dinheiro e
as rendas de nossos bens; agora, colocamos em comum o que possuímos e disso damos uma parte
para todo aquele que está necessitado; antes, nós nos odiávamos e nos matávamos mutuamente e
não compartilhávamos o lar com aqueles que pertenciam à nossa raça pela diferença de costumes;
agora, depois da aparição de Cristo, vivemos todos juntos, rezamos por nossos inimigos e tratamos de
persuadir os que nos aborrecem injustamente, a fim de que, vivendo conforme os belos conselhos de
Cristo, tenham boas esperanças de alcançar conosco os mesmos bens que esperamos em Deus, soberano de todas as coisas”. Justino, Apologia 1, 2,3, p. 20.
184
A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 138. Justino relaciona o batismo a essas responsabilidades
não naturais no convívio humano, quando, em sua Apologia, cita Is 1.16-20: “Lavai-vos, purificai-vos,
tirai as maldades de vossas almas e aprendei a fazer o bem, julgai o órfão e fazei justiça à viúva;
então vinde e conversemos, diz o Senhor”. Justino, Apologia 1, 61.6-8, p. 76.
185
Os candidatos passavam, pelo menos, por duas fases de exame da vida pessoal até ser realizado o
batismo. A primeira constava de uma entrevista na qual eram ouvidos todos. Assim, sobravam apenas
alguns. Na ocasião, os padrinhos e madrinhas (cada candidato estava acompanhado de uma pessoa
batizada que os conhecesse bem) vinham junto, sendo inquiridos (Tradição Apostólica 32.8-12, p. 46).
Além do questionamento sobre “o motivo pelo qual se aproximam da fé” (Tradição Apostólica 32.10,
p. 46), perguntava-se sobre a profissão e modo de vida do candidato (Tradição Apostólica 32.1338.10, p. 46-50). Segue o catecumenato de três anos (Tradição Apostólica 38. 12, p. 46). Próximo ao
batismo, numa segunda fase, os escolhidos eram examinados mais a fundo: “se viveram com dignidade enquanto catecúmenos, se honraram as viúvas, se visitaram os enfermos, se só praticaram boas
ações”. (Tradição Apostólica 42.1-4, p. 50). Se essa avaliação fosse favorável, o catecúmeno recebia o
batismo.
186
V. M. GOEDERT, Teologia do batismo, p. 49.
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Em Antioquia, no tempo de João Crisóstomo, havia um voto batismal, o qual
era dito após a renúncia, que confirmava a disposição de a pessoa assumir as implicações de seu batismo187. O batizando diz seu voto: “E eu entro no teu serviço, ó
Cristo”188.
Dois elementos, ligados de forma especial a esse processo do batismo nos
primeiros séculos, passaram pouco a pouco a integrar a liturgia do culto cristão dominical. São eles: a confissão de fé e a oração do Pai-Nosso. A confissão de fé nasce
da prática de se perguntar ao batizando se crê no trino Deus189. Sendo as respostas
afirmativas, a saber: “Creio”, realiza-se o batismo e, com ele, efetiva-se o ingresso
na comunhão dos fiéis190.
Aquela forma rudimentar de pergunta-resposta foi base para a estrutura do
chamado credo niceno-constantinopolitano191, aceito na liturgia romana apenas no
séc. XI. Segundo Eugene Brand, a fórmula “comunhão dos santos” (communio sanc-

torum) já se encontra nos textos do quarto século, sendo muito provável que esteja
ligada a 1 Co 10.16192. Essa fórmula encerra o conteúdo das implicações do batismo,

187

Na Apologia de Justino não aparece o elemento da renúncia. Entretanto, na Tradição Apostólica de
Hipólito consta que os batizandos, um a um, deviam dizer: “Renuncio a ti, Satanás, a todo o teu serviço e a todas as tuas obras”. Tradição Apostólica 46.12, p. 52. Segue a unção do óleo de exorcismo, e
só então os batizandos descem à água, nus, acompanhados do bispo e do diácono, a fim de serem
batizados. Tradição Apostólica 46.12-48.2, p. 52.
188
J . WHITE, Introdução ao culto cristão, p.159. Esse entendimento está presente na afirmação de
que o batismo “é sinal e selo do nosso discipulado”. Cf. Conselho Mundial de Igrejas, Batismo, Eucaristia, Ministério, p. 17. Nessa direção, aponta a compreensão que von Allmen tem do elemento litúrgico batismal, qual seja, a confissão de fé. Ele afirma: “Por meio da confissão de fé a Igreja se compromete com o serviço de Deus no mundo, declarando-se disposta a enfrentar todas as conseqüências dessa confissão, inclusive a final, isto é, a de morrer pela fé”. Cf. J. J. von ALLMEN, O culto cristão, p. 192.
189
No texto de Justino ainda não aparecem as perguntas propriamente ditas, mas o iluminado é lavado três vezes: primeiramente quando é pronunciado sobre ele “o nome de Deus, Pai e soberano do
universo”, a segunda vez “em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos” e após
“em nome do Espírito Santo, que, por meio dos profetas, nos anunciou previamente tudo o que se
refere a Jesus”. Justino, Apologia 1, 61.10-13, p. 77. Já na Tradição Apostólica de Hipólito, constam
as três perguntas. São feitas ao batizando, e seguidas dos três banhos. A fórmula da pergunta é:
“Crês em (...) ?”. A resposta é breve: “Creio”. Tradição Apostólica 48.6-50-10, p. 52.
190
Após a confissão, a unção e o vestir das roupas, o neófito é levado até o lugar da reunião cultual e
participa pela primeira vez na parte exclusiva dos batizados. Tradição Apostólica 50.12-16; p. 53.
191
O assunto acompanhou os concílios da igreja por muitas décadas: Concílio de Nicéia (ano 325),
Concílio de Constantinopla (ano 381), Concílio de Calcedônia (ano 451). Esse último aprovou-o. Em
decorrência dessa história, tornou-se conhecido como credo niceno-constantinopolitano. Cf. F. AMIOT,
A missa e sua história, p. 55.
192
Cf. E. BRAND, Comunidad y Koinonia, p. 6.
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quais sejam: a comunhão com Cristo e com os outros batizados, o conseqüente
compromisso da solidariedade, o testemunho para o mundo e o ser instrumento de
salvação nas mãos de Deus193.
Quanto à oração do Senhor, esta era, na Antigüidade, por excelência, a oração particular dos fiéis194. Era-lhes recomendado que a dissessem três vezes ao
dia195. As pessoas em geral não tinham acesso a essa oração, a não ser pelo batismo. Ela era mais freqüente nas orações diárias196, mas há testemunhos da sua presença no culto eucarístico a partir do séc. IV197.
Jesus possivelmente ensinou o Pai Nosso diferente do que é conhecido através
da tradição. A invocação “Pai Nosso” substitui a expressão aramaica “Abba”, possivelmente usada por Jesus198. As três petições-nós são as que revelam o caráter comunitário da oração: “Dá-nos hoje o pão para amanhã; perdoa-nos nossas dívidas
como nós agora perdoamos a nossos devedores e não permitas que nos separemos
de ti”199. Segundo Soares-Prabhu200, cada uma das três petições-nós apresenta dimensões concretas: a econômica, a social e a religiosa. Assim, também essa oração
aponta para a verticalidade e horizontalidade da vida cristã.

193

A fórmula “comunhão dos santos” é assim explicada: a) é comunhão em Cristo, mediante a fé e a
participação na sua obra salvadora; b) é comunidade em solidariedade; c) é por natureza, uma relação comprometida; d) é, ao mesmo tempo, particular e universal; e) ela se realiza de formas variadas,
não sendo, por isso, uniforme, e nem deve ser por coação e descrição; f) olha além de si mesma; se
mantém com vida na comunhão com Deus e serve a Ele como sinal e instrumento para a salvação do
mundo. Cf. E. BRAND, Comunidad y Koinonia, p. 6-9.
194
Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 107. Talvez o aspecto da oração particular foi fortalecido
pelo fato de que, no evangelho de Mateus, a oração do Senhor está inserida nas recomendações a
que se realize as ações: dar esmolas, orar e jejuar, em secreto, apenas diante de Deus. Cf. Mt 6.2-18.
195
Cf. Didaqué VIII.2-3, p. 31.
196
Cf. A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 143-144.
197
Ambrósio, Os Sacramentos 5.18-30, p. 61-65. Cirilo de Jerusalém, Catequeses Mistagógicas V. 1118, p. 38-40. Agostinho, Epist. 149,16, apud A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 108.
198
Abba significa pai, mas com forte acento na dimensão da intimidade e do afeto. Das orações deixadas por Jesus, apenas a oração “Deus meu, Deus meu (...)”, dita na cruz, não contém o Abba (Mc
15.34; Mt 27. 46). Cf. J. JEREMIAS, O Pai Nosso, p. 37. Com base nisso, caem por terra as tentativas
de defender o caráter comunitário da oração a partir da invocação. Contudo, esse argumento não é
recente, sendo já encontrado em Cipriano que preocupado com a unidade dos cristãos, argumenta
que Jesus ensinou “Pai nosso” e não “Pai meu”. Cipriano, De dominica oratione 8, apud T. BAUMEISTER, Gebet V, p. 64.
199
A oração completa na sua forma original consta na nota 135.
200
Cf. G. M. SOARES-PRABHU, Falar ao “Abba”, p. 49.
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As implicações diaconais do batismo estão ritualizadas em algumas tradições,
como nos ritos pós-batismais do lava-pés e na simbologia da vela acesa. O lava-pés
é costume da igreja de Milão. Depois da leitura de Jo 13, o bispo inicia o lava-pés
dos novos cristãos201. Da tradição da Gália e Espanha, tem-se as seguintes palavras
de introdução ao rito: “Eu te lavo os pés como nosso Senhor Jesus Cristo lavou os
pés de seus discípulos; tu também farás o mesmo com os hóspedes e estrangeiros”202.
A vela acesa é “símbolo da luz de Cristo que está por brilhar no mundo através do serviço cristão203”. Ela serve como extensão da vela pascal204.
4.2 - Oração pública diária
A oração pública diária é a forma de culto cristão que, por não prever a realização da Eucaristia e nem necessariamente a pregação da palavra, dispensa o rigor
e formalidade do culto dominical, favorecendo um ambiente fraterno e solidário205.
Seu acento está na oração e no louvor a Deus, isto é, na resposta da comunidade à
autodoação de Deus206.
A participação ativa da comunidade é premissa dessa forma cultual. Cada pessoa contribui com seus dons e com suas características e vivências pessoais207. O
objetivo consiste em louvar e orar a Deus na comunhão das irmãs e dos irmãos208.

201

Cf. Ambrósio, Os sacramentos, 3.4-7, p. 40-42.
Do Missal de Boggio (séc. VIII); idem Cesário de Arles (502-542), Serm. 64 e 204, apud A. G. MARTIMORT, Os sacramentos, p. 62.
203
Cf. E. BRAND, Batismo, p. 72. Goedert aponta para a mesma direção, quando escreve que a vela
acesa dada aos batizados representa o batismo que convoca o neófito a ser luz nas trevas. V. M. GOEDERT, Teologia do batismo, p. 125-126. J. White afirma que o símbolo relaciona-se ao Espírito Santo
e significa prontidão. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 167.
204
E. BRAND, Batismo, p. 72. O autor sugere o retorno ao uso da vela, pois ela une “cada batismo
com os batismos da vigília da páscoa”. E. BRAND, Batismo, p. 72.
205
A prática da oração pública diária, segundo White, oferece o equilíbrio entre: a) as reuniões dominicais (formais, gerais e, de certa forma, impessoais) e as reuniões diárias (próximas, participativas,
pessoais); b) as orações individuais (feitas pela pessoa quando está sozinha) e as comunitárias (que,
ouvindo também outra orando, acabam por carregar outras vidas na intercessão); c) ler as Escrituras
para instrução e lê-las para oração e louvor. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 108.
206
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 107.
207
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 108.
208
Não são cultos preocupados, a priori, com edificação no sentido de instrução. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 102s.
202
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Uma vez que esses cultos acontecem mais freqüentemente do que os cultos dominicais, as situações de vida das pessoas reunidas são constantemente levadas a Deus
e acompanhadas em oração pela comunidade209. As pessoas interagem intensamente
e partilham suas vidas entre si210.
Não há necessidade da liderança do clero nessas reuniões cultuais211. Todos
os batizados são co-responsáveis pela reunião de oração. É muito provável que é
nesses encontros cultuais que se dá, de forma especial, o allelon212, um servir mútuo, importante para a vida do dia-a-dia da comunidade213.
Fazem parte da oração diária os salmos, cânticos e orações familiares e populares214. O canto é sinal de alegria e de gratidão, expressando reconhecimento, adoração e louvor215. O uso dos salmos é herança judaica216. Além dos salmos do saltério, havia os chamados salmos de Cristo217. Tanto os salmos218 quanto os cânticos219

209

A narrativa da reunião de oração de Pedro e João pode exemplificar isso. At 4.23ss.
É importante lembrar que a oração pública diária em si é uma das partes do respectivo encontro da
comunidade. As conversas e contatos que a antecedem e seguem são igualmente importantes para os
irmãos na fé.
211
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 97.
212
Sobre allelon (= uns aos outros), ver p. nota 176.
213
A reciprocidade é ensaiada no contexto do culto: esperar uns pelos outros, saudaçao mutua, consolar, cuidar, entre outros. No entanto, é igualmente o comportamento ensaiado no dia-a-dia. Cf. G.
LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades?, p. 142.
214
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 102.
215
Cf. A. G. MARTIMORT, Princípios da liturgia, p. 134.
216
Cf. A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 176. A grande diferença existente no uso dos salmos
pelos judeus e pelos cristãos, é que esses últimos vêem os salmos como livro profético, cumprido em
Cristo. O autor denomina o uso cristão dos salmos de a “cristologização dos salmos”. Cf. A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 176.
217
Fp 2.6-11; Cl 1.15-18; 1 Tm 3.16; Hb 1.3s; Jo 1.1-18; 1 Pe 2.21-25. Cf. J. ROLOFF, Der
Gottesdienst im Urchristentum, p. 67.
218
Era usual que os cristãos soubessem os salmos de cor ou participassem intercalando com antífonas
e aleluias o solo de um cantor. Cf. A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 180, 184. Etéria, em
seu relatório da viagem a Jerusalém (séc. IV), menciona sua surpresa ao ver a quantidade de salmos
diferentes e conhecidos pelos fiéis, bem como o quanto combinavam os salmos com a respectiva hora
do dia. Em: Etéria, Peregrinação, p. 86-90.
219
Desde os primórdios, são considerados importantes os cânticos registrados no evangelho de Lucas:
o Benedictus (“Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois visitou o seu povo (...)” Lc 1. 68-79), o
Magnificat (“A minha alma engrandece ao Senhor, (...) porque contemplou na humildade da sua serva
(...)” Lc 1. 46-55) e o Nunc Dimittis (“Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua
palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação (...)” Lc 2.29-32). Eles acabam sendo fixados a
diferentes orações públicas diárias. Na tradição romana e beneditina, o Benedictus marca a primeira
hora de oração (Laudes), o Magnificat àquela após o trabalho (Vésperas), e o Nunc Dimittis, a hora
antes de dormir (Completas). Cf. A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 190. Nas tradições orientais isso é diferente.
210
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proclamam o amor misericordioso de Deus, manifesto de forma especial na dádiva
de Seu Filho, tornando, mais uma vez, presente e atual a diaconia divina para os
participantes da oração diária.
A oração pública diária é uma “escola de oração”220. Praticá-la abre os olhos
das pessoas umas para as outras. Protege do ‘olhar só para si’ e amplia, incluindo o
outro no foco das atenções. Resulta que a oração leva à ação221.
A forma cultual em questão, porém, denominada de ofício do povo, acaba por
desaparecer no ocidente. Modificou suas peculiaridades para atender as necessidades dos monjes e do clero222, deixando o povo sem esse ofício. Isso representou
uma lacuna na vida litúrgica ocidental223.
4.3 - O ofício do sepultamento
O contexto de morte sempre foi alvo para a solidariedade mútua. Esta se expressa tanto em consolo, quanto em ações práticas224. Os sepultamentos tornam-se
assunto de comunidade. Nesse “momento de dor ou de exultação”, a comunidade
cristã expressa amor e solidariedade, tanto para com a pessoa falecida, quanto pelas
pessoas enlutadas225.
O
pessoas
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J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 108.
Tertuliano, ao escrever sobre oração, relaciona-a sempre à ação. Toma o Pai Nosso como padrão.
Cf. T. BAUMEISTER, Gebet V, p. 64.
222
Cf. a respeito, cap. 2, secção 3.2.3.
223
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 97. Com certeza, o ofício monástico ou a Liturgia das
Horas - como são chamadas as orações diárias em contexto monástico - foi fundamental para a vida
espiritual das pessoas que se encontravam ali. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 100. Mencione-se que o Kyrie eleison, como aclamação que segue preces intercessórias, é encontrado na Liturgia das Horas ocidental. A litania do Kyrie eleison acontece especialmente na Laudes (ao amanhecer
do dia) e na Vésperas (ao final do trabalho). Cf. A. G. MARTIMORT, Princípios da Liturgia, p. 143.
224
O apóstolo Paulo já admoestou acerca do consolo mútuo (1 Ts 5.11,14) e do chorar com os que
choram (Rm 12.15b).
225
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 205. A presença das pessoas dá visibilidade ao amor
congregacional. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 239.
221
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enterrados226. Nos primeiros séculos, as pessoas cristãs que não puderam enterrar
seus mortos afligiam-se com essa situação, preocupando-se com o bem estar do ente querido falecido. Agostinho escreveu um texto, consolando-as227.
Entre as ações solidárias, mencione-se a prática das chamadas “sepulturas coparticipativas”228. Elas beneficiavam irmãos e irmãs de origem modesta e servil, que
não tinham lugar próprio para serem enterrados229. A recomendação de Hipólito
também vai na direção de que os pobres não sejam excluídos do cemitério dos cristãos230. As refeições realizadas junto aos sepulcros também serviam para alimentar
os famintos231 e os enlutados eram seus anfitriões232.
Faz parte da diaconia cristã cuidar dos mortos233. O corpo não constitui mero
enfeite para a pessoa, mas pertence à natureza humana e deve ser tratado com dignidade234. Na verdade, o sepultamento, muitas vezes, é uma seqüência ao cuidado

226

Na Igreja Antiga também era assim. Muitas vezes, a comunidade cristã empreendeu grande esforços para alcançar o objetivo de sepultar seus queridos. Na história do bispo Policarpo, martirizado em
Roma no ano de 156, consta: “pudemos mais tarde recolher seus ossos, mais preciosos do que pedras preciosas e mais valiosos do que o ouro, para colocá-los em lugar conveniente. Quando possível,
é aí que o Senhor nos permitirá reunir-nos, na alegria e contentamento, para celebrar o aniversário de
seu martírio, em memória daqueles que combateram antes de nós, e para exercitar e preparar aqueles que deverão combater no futuro.” Marcião, Martírio de São Policarpo 18.2-3, p. 154.
227
Agostinho cita os textos de Mt 10.28 e Lc 21.18. Lembra aos cristãos: “Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos” (Sl 116.15). Afirma que o enterro é bom para os que ficam, os enlutados, e não para o falecido. Se fizesse diferença para o morto, então aqueles que receberam um enterro requintado estariam bem [refere-se aos pagãos], e o pobre, que foi sepultado com simplicidade
estaria mal. Contudo não é importante que a pessoa tenha seus restos mortais sob um túmulo de
mármore, mas que seja levada ao seio de Abraão (Lc 16.22). Cf. Agostinho, Gottesstaat XII, p. 44-46.
228
Termo usado por A. F. FIGUEIREDO, A vida da igreja primitiva , p. 106.
229
A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 211. Hamman refere-se a essa prática como a “última hospitalidade”, oferecida pelos cristãos, proprietários de jazigos familiares, a irmãos com menos recursos
econômicos. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 211. “Até na morte, os cristãos, patrícios e escravos afirmavam sua comunhão e fraternidade em uma mesma esperança.” A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 140.
230
Tradição Apostólica, 86.7-12, p. 63.
231
A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 181. Segundo Hamman, escavações feitas na
África e em Roma descobriram mobílias e objetos perto dos túmulos, os quais estavam ligados às
refeições fúnebres. Também catacumbas conservam pinturas de banquetes funerários que alimentavam pobres. São retratados, por exemplo, cestos cheios de pães nos afrescos e nos relevos. Cf. A. G.
HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 211-212.
232
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 235. Segundo Reicke, no Oriente, foram as refeições
eucarísticas fúnebres que garantiram a permanência dos ágapes eucarísticos do séc. I, isto é, de refeições saciatórias e eucarísticas. Cf. B. REICKE, Diakonie, Festfreude und Zelos..., p. 149.
233
Cf. Agostinho, Gottesstaat XIII, p. 46-47.
234
Com os membros desse corpo, a pessoa [quando viva] realizava a obra de Cristo. Cf. Agostinho,
Gottesstaat I, XIII, p. 47.
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anterior para com a pessoa na doença235. O mesmo zelo físico e espiritual se manifesta agora no sepultamento e nas orações em benefício da pessoa falecida236. E
mais: o referido cuidado deve ter continuidade após o sepultamento, pois o processo
de luto é demorado e igualmente difícil237.
Os banquetes fúnebres ou reuniões eucarísticas, realizadas de acordo com o
dia do aniversário de morte, bem como os próprios enterros, eram oportunidades
dentro da semana para os cristãos se encontrarem como comunidade cultual238. A
Eucaristia e o contexto de morte ligam-se nas duas direções: A) Eucaristias são celebradas em ritos fúnebres, destacando a interligação entre cruz e ressurreição de
Cristo. Apontam para o fundamento da existência dos cristãos. O batizado é de Cristo
pelo batismo, e também o é na morte. Que assim seja na ressurreição239. B) Os mortos são lembrados na Eucaristia dos cristãos. Do costume de ler o nome de pessoas
falecidas e interceder por elas no contexto da Eucaristia, surge o que se denominou

235

Cf. A. NIEBERGALL, Begleitwort zu der Ordnung der Begräbnisses, p.3-4. No relato da morte do
patriarca Sahak (m. 439), transparece o descrito. Uma vigília de oração e cuidados pessoais para com
o moribundo acompanhou Sahak nos seus últimos dias. Foi ungido com óleo perfumado ainda antes
de morrer e expirou após falar as palavras “Senhor, aceita o meu espírito” (lembrando palavras contidas em Lc 23.46 e At 7.59). Duas pessoas muito próximas ao patriarca prepararam seu corpo, o qual
foi levado em uma procissão de muitas horas até o túmulo dos mártires. In: Koriun, Vita Mesrop, XXI,
p. 226-227.
236
White sustenta que o sepultamento cristão é praticado com duas finalidades: 1) consolar os enlutados; 2) encomendar a pessoa falecida a Deus. “É muito antinatural orar por uma pessoa até o momento de sua morte, para então emudecer”. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 233 e 240.
237
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 240. O autor oferece outras reflexões e propostas
práticas. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 240-241.
238
Essas reuniões não aconteciam necessariamente nos domingos. Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia,
p. 53. “Os picos e vales da vida são ocasiões para culto cristão tão certamente quanto o são as planícies da vida cotidiana.” J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 205.
239
Cf. O. JORDAHN, Bestattung, p. 428. O rito do sepultamento está intrinsecamente ligado à concepção de morte que se tem. White, com base na história, classifica a evolução do sepultamento em três
estágios, cada qual com sua marca: 1) esperança na ressurreição (nos primeiros séculos); 2) medo
(na Idade Média); 3) recusa de pensar sobre o assunto (estágio atual). Cf. J. WHITE, Introdução ao
culto cristão, p. 234. Ritos fúnebres eucarísticos aconteceram principalmente nos dois primeiros estágios. Poucas vezes na atualidade, a Eucaristia está ligada ao sepultamento. No que tange aos enterros, o manual de ofícios da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil apresenta subsídios para
três tipos de situações: sepultamentos em geral, sepultamento de criança e sepultamento de suicidas.
Contudo, em nenhuma delas propõe celebração da Eucaristia. Cf. IECLB, Manual de ofícios, p. 33-50.
No manual de culto da mesma igreja, igualmente não consta a celebração da Eucaristia no culto de
finados. Cf. IECLB, Manual do culto para uso nas comunidades da IECLB, p. 290-293. O prontuário
litúrgico da IECLB, da mesma forma não propõe Eucaristia, nem para o guardamento ou velório, nem
para o enterro ou ofício de encomendação, nem na liturgia denominada “apoio a enlutados”. Cf. IECLB, Celebrações do povo de Deus, p.66-77. Podem ser encontradas duas propostas de sepultamento
com eucaristia em : LUTHERISCHE LITURGISCHE KONFERENZ, Das Begräbnis, p. 88, 92s.
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de mementos240. A comunidade cristã, que se coloca diante de Deus, sabe-se unida a
todos os cristãos de todos os tempos241.
A compreensão do batismo da Igreja Antiga determinou algumas características do sepultamento: ele tornou-se comunitário, de responsabilidade dos irmãos e
irmãs na fé242. Algumas ações durante o rito do sepultamento também lembravam o
batismo: o corpo era ungido com óleo243, assim como o foi no batismo; o corpo recebia o ósculo da paz, da mesma maneira como recebeu o ósculo da paz quando de
sua integração à família de Deus244, a pessoa é referida pelo nome, do mesmo modo
como o foi no batismo245, e sobre o esquife é lançada terra por três vezes, repetindo
o número de vezes em que fora lavada246. Assim, reafirmam a realidade de que a
pessoa pertence à comunhão de Deus e igualmente à comunhão da grande família
de Deus, realidade a qual não se encontra ameaçada pela morte247.

240

Tertuliano e Cipriano incentivavam a prática de interceder pelos falecidos. Tertuliano, De monogamia X, apud C. V. MANZANARES, Dicionário de Patrística, p. 201. No séc. IV, o costume de ler os nomes e interceder pelos mortos já era costume geral. Cf. F. AMIOT, A missa e sua história, p. 70. Na
prática atual, os mementos integram a oração eucarística, e estão formulados assim: “Guia-nos, Senhor, à festa da alegria preparada para teu povo, em tua presença, com teus profetas, apóstolos e
mártires, e todos os que viveram na tua amizade. Unidos a eles, proclamamos teu louvor e anunciamos a felicidade do teu Reino, para o qual, em Cristo, nos convidaste.” Em: IECLB, Celebrações do
Povo de Deus, p. 19.
241
O elemento da liturgia em questão tem um grande potencial poimênico. O assunto merece ser aprofundado.
242
Por isso, era assumido pela comunidade, a qual sepulta um membro do corpo de Cristo. Cf. O.
JORDAHN, Die Bestattung, p. 418. Esse acompanhamento da comunidade é inteiro, indo até o sepulcro. Orígenes, Contra Celsum 8.30; Agostinho, De Civitate Dei I, 13, apud F. MERKEL, Bestattung, p.
744.
243
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 234.
244
O ósculo aos falecidos consta em: Pseudodionisio, Ecclesiastica hierarchia VII, 2, p. 194. White
também o menciona no contexto da morte da mãe de Agostinho (Mônica, m. 387). Cf. J. WHITE,
Introdução ao culto cristão, p. 234. A autora não encontrou essa referência ao ósculo no texto Confissões, de Agostinho.
245
White sugere o resgate dessa prática nos sepultamentos atuais. Cf. J. WHITE, Introdução ao culto
cristão, p. 241.
246
Cf. O. JORDAHN, Die Bestattung, p. 427. Segundo Hamman, nas pinturas e esculturas das catacumbas, há representações que se aproximam em um mesmo símbolo, “a vida batismal, o mistério
eucarístico, a refeição pelos mortos e a felicidade bem-aventurada”. Cita também o peixe, Ichthys, o
acróstico de Cristo, muito representado nas catacumbas, o qual é símbolo batismal e eucarístico. O.
JORDAHN, Die Bestattung, p. 211.
247
Com a morte, a pessoa entra na comunhão eterna e perfeita da grande família de Deus, onde não
há pecado nem mal. Um canto romano para a procissão do cemitério diz: “Os anjos te conduzam ao
paraíso; acolham-te os mártires à tua chegada e te introduzam na cidade santa de Jerusalém.” Tratase da antífona In paradisum, que repete o sentido da parábola de Lázaro (Lc 16.22) e da promessa de
Jesus ao ladrão na cruz (Lc 23.42-43). Cf. A. G. MARTIMORT, Os sacramentos, p. 205.
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5.0 - O ministério diaconal e suas responsabilidades litúrgicas
5.1 - O diaconato como ponte entre a vida e o culto
O diaconato caracteriza-se, desde suas origens, como cargo comunitáriosocial-eclesiástico248. Ele é como uma ponte a ligar o cotidiano das pessoas à vida
cultual da comunidade. Contudo, trata-se de uma ponte de mão dupla: a partir da
comunidade, traz as situações concretas e os desafios do contexto para dentro do
culto e, a partir do altar, leva amparo espiritual e material às pessoas em seu lugar
vivencial249.
O caráter comunitário do diaconato confirma-se pelas tarefas que cabem aos
diáconos. Destaque-se a visitação, a qual põe-no em contato direto com a comunidade250. Através dela, o diácono, tanto confronta-se com a real situação das famílias,
quanto torna-se participante da vida delas.
O diácono e o bispo trabalham juntos. Ambos “geriam o bem comum e proviam as necessidades da comunidade”251. O diácono, como pessoa inserida na comunidade, é quem traz ao bispo o pedido dos membros que necessitam da visita episcopal252, decide em parceria com o bispo sobre quem recebe o socorro material da
comunidade253
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Segundo Schmidt-Lauber: o diácono é diácono da comunidade. Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER,

Liturgie und Diakonie, p. 43. Redescobrir e renovar essa perspectiva parece ser o desafio para a Igreja Católica Romana de hoje, a qual, por muitos séculos, conheceu o diaconato restritamente ligado à
função litúrgica, na “antecâmera do presbiterato”. Cf. A. NOCENT, O diaconato, p. 313, nota 7.
249
Wilges, que apresenta uma detalhada história do diaconato, chega à mesma conclusão e exemplifica: partindo do altar, os diáconos chegam a presídios (Cipriano, Ep 12,1) e às estações de peste (Dionísio de Alexandria, falec. em 264); cf. Eusébio, História Eclesiástica VII, 22), apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 213.
250
Deve visitar os doentes (Didascália Apostólica III, 58, 4) e lavar os paralíticos e enfermos (Testamentum Domini I, 34), apud I. WILGES, A história e doutrina..., p.206, 214. Como tem a responsabilidade de zelar para que nada faltasse às pessoas, cabe-lhe cuidar das casas dos necessitados, ser pai
(cuidar) dos órfãos, ajudar as viúvas, visitar os catecúmenos (Testamentum Domini I, 34). Apud: I.
WILGES, A história e doutrina..., p. 214. É responsável pelas visitas aos hospícios para ver se lá há
algum doente, necessitado ou morto. Testamentum Domini I, 34, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 220. Há ainda as visitas com o fim de coletar informações, por exemplo, no caso de novos
membros que chegam . Didascália Apostólica II, 58, 1-2, apud WILGES, A história e doutrina..., p.209.
251
A. G. HAMMAN, A vida cotidiana dos primeiros cristãos , p. 115.
252
Tradição Apostólica 80.12-17, p. 61. Relata ao bispo sobre os atribulados na comunidade. Didascália Apostólica III, 13, 5-6. Apud: I. WILGES, A história e doutrina..., p. 209.
253
Didascália. Apostólica II, c. 27, 3-4, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 208.
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comunidade254. O diácono tem voz no tribunal que julga os casos de desentendimentos entre irmãos255, e é procurado para dar conselho sobre lapsi que querem retornar
à comunhão256.
À pessoa que exerce o diaconato cabe ainda a instrução cristã. Também nessa
tarefa pode ser encontrada a dimensão do “ser ponte” do diaconato : através dela, o
diácono recepciona, “mostrando a casa” aos não-membros257, reabre a porta para os
batizados que caíram em pecado258 e compartilha “a casa” com irmãos259. Mais tarde
surge um costume em Roma, denominado semana in albis. Em Roma, no séc. IV,
criou-se o costume de manter os neófitos reunidos ainda por mais oito dias após o
batismo, a fim de aprofundar o sentido da experiência e realidade batismal. Os recém-batizados permaneciam vestidos com as roupas alvas,o que resultou no nome
semana in albis ou oitava da páscoa. No domingo da oitava, os neófitos depositavam

254

O diácono tem a tarefa de investigar esses casos para trazer subsídios a respeito. Cf. Testamentum
Domini I, 37, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 221.
255
Didascália Apostólica XI, 47, 1. O tribunal procura agir como determina 1 Co 6,1-11. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana dos primeiros cristãos , p. 118.
256
Cipriano, Ep. 15.1, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 213. Conforme Beraldo, o qual introduz uma obra de Cipriano, lapsi ou lapsos são os batizados que durante a perseguição, por medo da
morte ou dos suplícios, sacrificaram incenso aos ídolos, o que significava renúncia à fé. “Para serem
reintegrados na comunidade da Igreja, deviam submeter-se às penitências prescritas, bastante graves
e prolongadas”. Cf. C. BERALDO, Cipriano: A unidade da igreja católica, p. 10 e p. 49 nota 92.
257
Trata-se da instrução aos catecúmenos e ignorantes, a qual cabe ao diácono. Testamentum Domini
I, 31, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 221. Nada mais coerente, pois é o diácono que inscreve os catecúmenos no catecumenato.( Apostolische Konstitutionen VIII, 32, 2, cf. p. 64) e visita os
catecúmenos nas suas casas (Testamentum Domini I, 34, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p.
220). Em um documento do final do séc. V, os diáconos são especialmente responsabilizados pelos
não-batizados: devem prepará-los para receberem a iluminação (batismo e Eucaristia). Pseudodionísio, De Ecclesiastica hierarchia, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 223-224.
258
O diácono instrui os lapsi (Cipriano, Ep 15.2, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 213) e os
penitentes (Testamentum Domini I, 37; apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 221). Em caso de
urgência, e na falta do sacerdote, pode realizar a reconciliação de um penitente com a igreja. Cipriano, Ep. 18.1, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 214.
259
A instrução no contexto da oração pública diária. Tradição Apostólica 86.4-5, p. 63. Wilges não
concorda com a afirmação de que a instrução cristã cabe ao diaconato. Toda vez que ele se depara
com o termo “instruir” no contexto dos diáconos, procura justificar o que isso poderia significar, sem
admitir que se trata da instrução cristã. Eis os argumentos usados pelo autor: o diácono não instrui os
catecúmenos, apenas os admoesta e lê para eles. O diácono não instrui os penitentes, “talvez os ensine como eles poderão ser novamente aceitos na comunidade eclesial”. O diácono não instrui nas
matutinas, apenas dirige-as, fazendo o papel de “animador”, a exemplo do que faz nos cultos. Cf. I.
WILGES, A história e doutrina..., p. 224, 221, 210 e 217, respectivamente.
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suas vestes [na igreja?] e ocupavam o lugar no meio do povo.

260

. Entretanto, nesse

contexto não é expressamente mencionado o que cabe aos diáconos.
A presença assídua dos diáconos nas reuniões cultuais, bem como sua atuação litúrgica, confirmam e fortalecem o vínculo do diaconato com a fé cristã. Igualmente revelam que o diaconato zela tanto pelo espiritual quanto pelo material261. Por
outro lado, o diaconato mantém presente a dimensão da diaconia no âmbito do culto
e intensifica a exortação à comunidade cristã para que assuma sua tarefa diaconal262.
Essa perspectiva integral do diaconato manteve-o vivo e frutífero. O diaconato
definhou exatamente quando foi unilateralizado, reduzindo-se à função de ajudante
do sacerdote263. Isso se deu após Constantino (séc. IV), quando o Estado assumiu e
providenciou o amparo social aos pobres e necessitados. A partir daí o diácono não
esteve mais em relação direta com o bispo quanto à responsabilidade social. Em
conseqüência, a prática diaconal quase saiu da comunidade e do seu culto, causando
a desintegração social do mesmo e a perda da koinonia na diaconia264.
5.2 - A atuação das diáconas: possibilidades e limites
As
limitadas
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diáconas,
suas

a

exemplo
funções

das
pelo

demais
fato

mulheres,
de

tiveram
serem

Cf. A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 65.
K. Hess insiste nessa perspectiva: a) baseado no servir de Cristo que abrange o ser humano integralmente, também o diácono zela pelo ser pessoa exterior e inteiro, e se preocupa com sua salvação
plena; b) o termo diaconia nos escritos paulinos abrange igualmente a pregação do evangelho; c) o
apóstolo Paulo liga preocupação material com o zelo pelo evangelho na coleta realizada à comunidade
de Jerusalém (2 Co 8.4; 9.1, 12 s). Cf. K. HESS, Diakoneo, p. 451-452.
262
Cf. secção 5.6, do capítulo 3.
263
Cf. P. J. R. ABBING, Diakonie II, p. 651. As funções litúrgicas do diaconato passaram por um processo de agigantamento, enquanto as funções sociais do mesmo, por um estiolamento. A. NOCENT, O
diaconato, p. 287, nota 64. No séc. X o diaconato se torna mero estágio transitório para o sacerdócio.
Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 40.
264
Cf. P. PHILIPPI, Diakonie I, p. 628. O autor refere-se a outras mudanças substanciais dessa nova
configuração: a igreja cristã integra conselhos públicos, e o Estado tem voz em relação à Igreja. Cf. P.
PHILIPPI, Diakonie I, p. 628 s.
261
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mulheres265. Muitas vezes, esses limites estiveram bem explicitados266. “Sofreadas na
grande igreja, as mulheres se recuperavam nas seitas, nas quais profetizavam e batizavam”267.
A presença e atuação das diáconas está mais especificada em documentos a
partir do séc. III268. Elas são contadas entre o clero269, recebendo inclusive sua parte
do soldo clerical270, são ordenadas271, mas isso nem sempre foi bem recebido272.
As
dos

diáconas
pobres

são

responsáveis
e

órfãos273,

pelo

cuidado
realizam

265

Tertuliano (séc. III) declara-se contra o ensino e o batismo realizado por mulheres. Tertuliano, O
sacramento do batismo, p. 64. A Didascália dos Apóstolos (séc. III) alerta as mulheres a não se deixarem batizar por outra mulher. Cf. Didascália Apostólica XVI, p. 116. Na Tradição Apostólica de Hipólito
(séc. III) consta que a menstruação impede o batismo (Tradição Apostólica 42. 13-15, p.50) e num
documento do séc. VII e VIII, a recepção da Eucaristia (Capitula Iudiciorum, docum. do séc. VII e
VIII), apud T. BERGER, As mulheres como corpos estranhos no corpo de Cristo, p. 152. Epifânio (séc.
V) escreve que as mulheres não podem pregar nem batizar, em: Epifânio, Haereses 79, 3, apud A. G.
HAMMAN, A vida cotidiana dos primeiros cristãos , p. 119.
266
Isso está claramente definido em Apostolische Konstitutionen VIII, 28, p. 62: “A diácona não abençoa e não faz nada daquilo que os sacerdotes e os diáconos fazem, porém deve vigiar as portas da
igreja e servir aos sacerdotes no batismo de mulheres, respeitando os bons costumes”.
267
Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana dos primeiros cristãos , p. 119. Entre os nestorianos, as diáconas distribuíam a Eucaristia, eram leitoras nas assembléias das mulheres (fora da liturgia), cuidavam
da limpeza e do acender as lamparinas. I. WILGES, A história e doutrina..., p. 307. O autor apresenta
outros contextos semelhantes.
268
Essa afirmação refere-se ao diaconato feminino na fase institucionalizada, uma vez que há registros
claros acerca de diáconas ativas desde o séc. I: Paulo menciona Febe (Rm 16.1-2) e Plínio, governador da Bitínia de 111-113, cita em sua carta ao imperador Trajano, a prisão e tortura de duas diáconas. (Plínio, Ep. 10, p. 16). Considera-se ainda o texto de 1 Tm 3.11 como referência às diáconas.
269
Elas têm acento no lugar reservado ao clero. Testamentum Dominini I, 23. Apud: I. WILGES, A
história e doutrina..., p. 103. E são contadas na legislação imperial de Justiniano ( séc. VI). Novellae
Iustiniani 3, 1, apud: I. WILGES, A história e doutrina..., p. 305.
270
Cf. Constituições Apostólicas I, 26, 5-8.I, apud WILGES, A história e doutrina..., p. 306. Lembre-se
que as Constituições Apostólicas datam do ano 380.
271
Cf. Oração para a ordenação da diácona em: Apostolische Konstitutionen VIII, 29-30, p. 58. Quatro
concílios comprovam essa informação: Conc. Calcedônia (451), c. 15; Conc. Trulo, c. 14; Conc. Sozômenos (em: Eusébio VIII, 9); Conc. Fortunato (em : Vita Radegundis Reginae, n. 12), apud: I. WILGES, A história e doutrina..., p. 306.
272
Hipólito e Epifânio são contra a ordenação de mulheres para o serviço da igreja: Hipólito, Tradição
Apostólica 30.1-13, p. 45, 32.1-2, p. 46. Epifânio, Haereses 79,3, apud: I. WILGES, A história e doutrina..., p. 304. Wilges admite que a Igreja Católica Romana, muitas vezes, tem dificuldade em reconhecer que o rito de ordenação a mulheres, de fato, aconteceu nos primeiros séculos, e era igual ao
rito realizado para os homens (oração e imposição das mãos). Wilges apresenta autores que procuram diminuir essa ordenação das diáconas, como se fosse algo inferior. O autor anima a igreja a rever
dogmas estabelecidos, e exemplifica com o fato de a ordenação de mulheres já ter acontecido no
âmbito do serviço das mulheres. Cf. I. WILGES, A história e doutrina..., p. 300 ss.
273
Didascália Apostólica III, 4, apud: I. WILGES, A história e doutrina..., p. 306.
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visitas274 e instruem275. Às diáconas cabe zelar pela integridade física das jovens vítimas de violência276.
A diácona é pouco citada no contexto do culto eucarístico. Ela senta nos lugares reservados ao clero277, é responsável pela porta das mulheres278 e pela ordem
durante o culto279.
Quanto ao batismo, a diácona unge o corpo da batizanda com o óleo e acompanha-a no batismo280. Após, a diácona deve “recebê-la, instruí-la e educá-la” 281. Ela
leva a eucaristia pascal para as mulheres doentes282.
Nos enterros, a diácona organiza os preparativos e realiza ações como: lavar
os defuntos, vesti-los, enfeitá-los283. No sepultamento de Macrina (fal. 379), uma
diácona, denominada Lampadia, é chamada para preparar o corpo da falecida. Lampadia conhecera bem Macrina e sabia dos desejos da falecida, zelando para que tudo
274

Elas visitam as mulheres, as idosas, as enfermas. Estão especialmente encarregadas de visitar as
esposas de pagãos, pois não ficaria bem a um homem realizar essa tarefa. Didascália Apostólica XVI,
16, p. 116.
275
Elas preparam as pessoas para o batismo (Epifânio, Adv. haereses III, v. 2, haer. 79), apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 306. Ensinam as jovens sobre cuidados do lar e hospitalidade (Orígenes, Com. Rm 16; Jerônimo, Exp. de Rm 16), apud: I. WILGES, A história e doutrina..., p. 307.
276
Epifânio, Haereses III, 79, apud: I. WILGES, A história e doutrina..., p. 307. A situação da violência
contra a mulher nesse período mereceria uma atenção. Agostinho dedica trechos do seu Livro 1 da
obra De Civitate Dei ao assunto. O cap. XVI elabora questões sobre os danos à alma das vítimas decorrentes dos estupros às virgens; o cap. XVII versa sobre a violência contra o corpo da mulher e a
tendência das vítimas de procurarem o suicídio. Agostinho é contra essa atitude e elabora argumentos. No cap. XIX, Agostinho conta a história de Lucrécia, uma vítima da violência, e que se suicidou.
Cf. Agostinho, A Cidade de Deus I, XVI, XVII, XIX, p. 77-82.
277
Tertuliano, De Dominica oratione I, 23, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 303.
278
Didascália Apostólica VIII, 28, 6, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 306. Constituições
Apostólicas VIII, 28, p. 62. Apesar dessa referência, na liturgia clementina em si, as diáconas não
aparecem nessa tarefa. Quem cuida da porta das mulheres ali é o subdiácono. (Cf. Apostolische Konstitutionen VIII, 11, p. 42). Na oração de ordenação das diáconas, há referência à tarefa de “vigia da
porta”: “Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, criador do homem e da mulher. Tu preencheste Maria, Débora, Ana e Hulda com teu Espírito, (...) tu colocaste vigias-mulheres na santa porta
(...)”. Apostolische Konstitutionen VIII, 19-20, p. 58.
279
Didascália Apostólica VIII, 28, 6, apud: I. WILGES, A história e doutrina..., p. 306. As diáconas cuidam das crianças e das mulheres. Constituições Apostólicas II, 57, 10, p. 666.
280
Didascália Apostólica XVI, 16, p. 116. Se a diácona não estiver presente, que seja uma outra mulher. Senão, que o bispo unja a batizanda. Entretanto, em qualquer um dos casos, cabe ao bispo a
unção da cabeça com imposição das mãos. Cf. Didascália Apostólica XVI, 16, p. 116.
281
Didascália Apostólica XVI, 16, p. 116. Didascália Apostólica III, 12, 3, apud I. WILGES, A história e
doutrina..., p. 306. Esse acompanhamento não é citado em relação aos neófitos-homens. A chamada
semana in albis surge em Roma apenas no séc. VI. Talvez seja um desenvolvimento dessa prática
siríaca (?).
282
Testamentum Domini II, 20, apud: J. A. JUNGMANN, Missarum Sollemnia, p. 480, nota 94.
283
Epifânio, Haereses III, 79, apud: I. WILGES, A história e doutrina..., p. 307.

150

acontecesse de acordo284. Esse relato aponta para a proximidade das diáconas às
mulheres.
5.3 - Funções litúrgico-diaconais no culto eucarístico
O sentido original da palavra diakoneo nunca se perdeu completamente285. Di-

akoneo significa servir à mesa e desde o início, o diaconato esteve relacionado com a
refeição sacramental. Comprova-se assim que a atividade do diácono não se dava
apenas no exterior da comunidade286.
O rito da mesa inicia com o trazer das ofertas para o altar: daquilo que é ofertado pelos batizados, separa-se uma parte para a realização da Eucaristia. Justino
não menciona os diáconos como responsáveis pelo trazer das ofertas, fazendo supor
que, no séc. II, essa ação é da comunidade287. A partir de Hipólito, porém, essa tarefa é geralmente realizada pelos diáconos288.
Quanto à distribuição da Eucaristia, Justino relata que, após a ação de graças
realizada pelo que preside e o Amém da comunidade, são os diáconos quem procedem a distribuição dos dois elementos da Eucaristia, isto é, do pão e do vinho e

284

Os desejos de Macrina eram: ter os olhos fechados pelo irmão - o bispo Gregório de Nissa-, ser
vestida com a roupa presenteada pelo irmão, não ser enfeitada artificialmente, ser sepultada junto à
mãe. In: Gregório de Nissa, Vita Makrina, p. 360-365.
285
Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos, p. 288.
286
Cf. H. W. BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos, p. 288. Cipriano escreve que os diáconos servem o
altar e o sacrifício e, portanto, devem ser íntegros e sem mácula. Cipriano, Ep. 72, 2, apud I. WILGES,
A história e doutrina..., p. 214. O conteúdo explanado nessa secção também abrange o período do
diaconato já institucionalizado, isto é, séc. II em diante. Cf. as fases do diaconato, cap. 1, secção 2.2.
287
Justino, Apologia 1, 65.3, p.81; 67.5, p. 83.
288
Hipólito apresenta uma liturgia do culto dominical bastante breve, não mencionando ali que a oblação é apresentada pelo diácono. Cf. Tradição Apostólica 60.1-11, p. 56. Contudo, como essa ação
está descrita tanto na Eucaristia do culto de ordenação episcopal (Tradição Apostólica 10.18, p. 40)
quanto na eucaristia batismal (Tradição Apostólica 54.13, p. 54), pode-se supor que seja assim também nos cultos semanais. A Didascália dos Apóstolos deixa a decisão para o ofertante: ele mesmo
pode levar sua oferta ao sacerdote, ou fazê-lo através do diácono. Didascália Apostólica II, 27, 3-4,
apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 208. A Constituição Apostólica VIII menciona os diáconos
nessa tarefa. Apostolische Konstitutionen VIII, 12, p. 42-43.
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água289. Em tempos posteriores, o diácono aparece distribuindo um dos elementos:
ou o pão290 ou o vinho291.
Mencione-se ainda um texto de João Crisóstomo, o qual faz menção da atuação dos diáconos na Ceia292. No mesmo documento, João Crisóstomo refere-se às
roupas brancas usadas pelos diáconos no contexto da celebração eucarística.
Entretanto, além desse serviço diretamente ligado à mesa, o diácono possui
outras funções na reunião cultual da comunidade293. Na liturgia clementina (séc. IV),
o diácono aparece como o comunicador que introduz a comunidade reunida nas diferentes partes da liturgia, indica os gestos a serem apresentados pela comunidade294.
Quanto às leituras bíblicas feitas no culto eucarístico, todas eram inicialmente
realizadas por um leitor295. No entanto, a partir do séc. III, compete ao diácono a

289

Justino, Apologia 1, 67.5, p. 83. Segundo Jungmann, era hábito antigo dos palestinos e gregos
misturar água no vinho. A explicação desse costume que alcançou maior aceitação em contexto cristão foi a de Cipriano: a água é o grupo dos fiéis que se liga a Jesus, sendo essa união em fé é indivisível, como o é o vinho misturado à água. Cipriano, Ep 63 a Cecílio. Ambrósio explicou de maneira
diferente: vinho e água representam o sangue e a água que saiu da chaga de Cristo na cruz, simultaneamente (Jo 19.35). Ambrósio, Os Sacramentos. V, 1.4, p. 46-53. Cf. J. A. JUNGMANN, Missarum
Sollemnia II, p. 49. Atestam o costume da mistura de vinho e água: Irineu, Adversus haereses V, 1-2
e a inscrição de Abérquios, apud J. A. JUNGMANN, Missarum Sollemnia II, p. 48.
290
Na Tradição Apostólica consta que o diácono apenas parte o pão. Quem distribui a Eucaristia ao
povo é o presbítero. Cf. Trad. Apost. 60.1-8, p.56. A distribuição do pão pelo diácono é menos comum. Wilges interpreta a citação encontrada no Testamentum Domini (“O diácono distribua a comunhão ao povo com a mão”) como referência à distribuição do pão eucarístico. Testamentum Domini II,
10, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 222.
291
Torna-se prática geral que cabe ao diácono a administração do cálice. Cipriano, De lapsis c. 25;
Agostinho, Sermão 304.1; Constituições Apostólicas VIII, 13, 15; João de Majuma, Pleroph c. 73; João
Mosco, Pratum spirituale c. 219, apud J. A. JUNGMANN, Missarum Sollemnia II, p. 479. Jungmann
inclui a citação Testamentum Domini II, 10 nas suas referências. Contudo, a interpretação de Wilges
(acima) é convincente. Cite-se ainda o diácono Lourenço (mártir, ano 258). Ele “servia o cálice”. Ambrósio, De officiis ministrorum, II, 28, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 212.
292
João Crisóstomo, Homilia 82 (ref. Mt 26.26-35), p. 148. O autor escreve que os diáconos devem
atentar para quem dão a Ceia. Julgarão se a pessoa é digna ou não. Essa é a sua honra.
293
Para auxiliar, a exposição que segue acompanha a seqüência do ordo.
294
Como, por exemplo: pede silêncio, orienta as pessoas para que se coloquem na posição de oração
(de pé ou de joelhos), chama os diferentes grupos que devem se retirar, um a um, para o início da
missa dos fiéis, entre outros. Ver mais abaixo.
295
Justino, Apologia 1, 67.4, p. 83.
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leitura do Evangelho296. Menos comuns são os relatos sobre diáconos que assumem
a pregação da palavra297. Em casos de diáconos-episcopais, isto é, aqueles que assumem a direção geral de uma comunidade, ambas as tarefas são realizadas por
esses diáconos298.
Uma função litúrgico-diaconal desde cedo ligada aos diáconos é a oração299. A
Liturgia Clementina (séc. IV) oferece um bom exemplo da atuação dos diáconos no
momento das orações300. Após as cinco leituras bíblicas, encerradas com a saudação
do bispo e seguidas da admoestação, todos levantam. O diácono aparece pedindo
silêncio, pois chegou a hora de orar e despedir as pessoas que não ficarão na missa
dos fiéis. O diácono chama o primeiro grupo301, apresenta as monições relacionadas
àquele grupo, as quais são seguidas uma a uma pelo kyrie eleison da comunidade.
Ao final, o bispo faz o desfecho da oração em uma formulação breve e o diácono
despede o grupo que orou302. Essa estrutura se repete303 até que fiquem apenas os
batizados aptos para a Eucaristia. Então vem a oração geral da igreja304.

296

Essa leitura recebe destaque desde os primórdios, porque testemunha diretamente sobre a vida de
Jesus. Para saudar o Evangelho, os fiéis colocam-se de pé e entoam o aleluia. Mais tarde, surgem
ainda outras ações que destacam o Evangelho. Entre elas, a chamada “pequena entrada” e a osculação ao Santo Evangelho. Didascália Apostólica II, 57,7, p. 661, menciona que a leitura do Evangelho
pode também ser feita pelo presbítero. São fontes que definem o diácono como o leitor do Evangelho:
Pseudodionísio (final do séc. V) De ecclesastica hierarchia 5, apud I. WILGES, A história e doutrina...,
p. 223. Citado por Gregório de Tours (séc. VI), apud: J.A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 73.
297
O diácono Efrém (m. 373) pregava. Leigos também pregavam, como Orígenes, quando este era
leigo. O bispo Demétrio protestou a respeito da pregação realizada por leigos, sendo-lhe respondido
que o caso não era isolado. Eusébio, História Eclesiástica VI, 19,17-18, p. 384-385.
298
É o caso do diácono Lourenço, mártir no ano 258, cf. Ambrósio, De officiis ministr. II, 28. Agostinho
confirma que Lourenço lia o evangelho e pregava. Agost., Serm. 319, 3, apud I. WILGES, A história e
doutrina..., p. 212, 219. O mesmo se dá com o diácono Cantino, citado por Gregório de Tours, De
gloria confess. 30, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 225.
299
Agostinho conhece os diáconos nessa função (Agostinho, Ep. 55, 18, 34). Referido também em
Testamentum Domini I, 35, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 219.
300
Apresenta o culto cristão em suas duas partes: a missa dos catecúmenos e a missa dos fiéis, encontrando-se em Apostolische Konstitutionen VIII, 6-11, p. 32-56. Há mais do que um diácono ativo
na liturgia apresentada, bem como subdiáconos.
301
Ele diz: “Orem, catecúmenos”.
302
“Vão embora na paz, catecúmenos”.
303
“Orem, vós os possessos de espíritos imundos” (...) “Vão embora, possessos”; “Orem, vós afilhados” (aqueles que, durante a instrução, estavam sendo acompanhados por padrinhos da comunidade)
(...) “Afastai-vos, afilhados”; “Orem, vós penitentes” (...) “Vão embora, penitentes”.
304
Para essa oração, todos se ajoelham. A forma de oração usada é novamente a da ectenia, como foi
nas orações de despedida pouco antes.
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O diácono convida para o ósculo da paz305, do qual todos participam306. A seguir, o diácono leva a bacia com água para o bispo, para que este lave as mãos antes da oração eucarística307.
No final do séc. IV, cabia ainda ao diácono a leitura do nome dos oferentes308.
Como as ofertas eram em favor, muitas vezes, de pessoas falecidas, o diácono lia
também o nome dos mortos. Esse costume denominava-se díptico309. Adicionalmente
proferia a oração que lembra todos os cristãos que já faleceram310.
Ao final do culto, os diáconos anunciam e preparam a comunidade para a
bênção. Após a mesma, enviam a comunidade: “Vão embora na paz”311.
Outras funções interligadas entre si atribuídas aos diáconos são as tarefas de
porteiro e de zelador da ordem no culto. Como porteiros, cabe aos diáconos zelar
para que se mantenha a ordem estabelecida312, bem como providenciar lugar para os
idosos313. Observarão atentamente a conduta dos participantes durante a reunião,
podendo obviamente intervir, se necessário314. A porta não deve ser aberta durante
o ofertório, e as crianças estarão na companhia de diáconos para que se mantenham

305

Apostolische Konstitutionen VIII, 11-12, p. 41. Cirilo, Catequeses Mistagógicas V, 3, p. 36.
O ósculo santo é realizado conforme costume: os clérigos saúdam-se entre si, e a comunidade, à
parte, igualmente se saúda: os homens saúdam os homens e mulheres saúdam-se mutuamente. Apostolische Konstitutionen VIII, 11, p. 41.
307
Constituições Apostólicas 11, p. 42. Em Jerusalém também era assim. Cf. Cirilo, Catequeses Mistagógicas V, 2, p. 36.
308
Jerônimo não aprova esse costume. Escreve que o objetivo é o louvor próprio dos oferentes. Exorta
a que se lembre da oferta da viúva pobre. Cf. Jerônimo, In Hier. prophetam II, 108,. apud J.A. G.
MARTIMORT, A eucaristia, p. 87.
309
Cf. A. G. MARTIMORT, A eucaristia, p. 87.
310
O diácono pede absoluto silêncio “por aqueles que morreram em Cristo e por aqueles que celebram
sua memória”. João Crisóstomo, Homilia 21, p. 592.
311
Apostolische Konstitutionen VIII, 15, p. 56.
312
Cuidará que todos se assentem em seus lugares, pois havia lugar definido para os jovens, crianças,
homens, mulheres, para as virgens e as viúvas. Didascália Apostólica 57.6ss, p. 124-125.
313
Devem cuidar para que os idosos tenham um lugar para sentar. Se necessário, os diáconos farão
com que os mais novos cedam lugar aos de mais idade. Didascália Apostólica c. 58, 1 e 5, apud I.
WILGES, A história e doutrina..., p. 209.
314
Ninguém da assembléia litúrgica deve sussurrar, nem dormir, nem rir. Didascália Apostólica 57,610, p. 125-126. Um século mais tarde, a orientação continua: aos diáconos cabe cuidar para que não
haja ruído, assim como também não sinais da cabeça, nem cochichos, nem gente dormindo. Apostolische Konstitutionen VIII, 12,11, p. 42.
306
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em silêncio nesse momento315. Instruções semelhantes se encontram em documentos do séc. V : tanto no Testamento do Senhor316, quanto na Ecclesiastica hierar-

chia317.
5.4 - Funções litúrgico-diaconais no batismo e na oração pública diária
Segundo Justino, o diácono tem atuação na Eucaristia batismal: distribui-a aos
presentes e a leva aos que não puderam comparecer318.
Em Hipólito, há mais de um diácono ativo no rito batismal. Eles trazem o óleo
de exorcismo e o de ação de graças para onde se realiza o batismo319, sendo que um
deles desce à água com o batizando e o bispo320. Após o rito batismal junto à água,
todos vão para o lugar das reuniões cultuais. Os diáconos oferecem a oblação321 e,
se o número de presbíteros não for suficiente, ajudam na distribuição dos três cálices: da água, do leite e do vinho322.
Tertuliano escreve que o diácono pode batizar, caso o bispo o autorize a fazêlo323. Já o Sínodo de Elvira (ano de 306), na Espanha, determina que sempre que o
diácono batizar, deve ocorrer a confirmação do batismo pelo bispo324. Em Ecclesiatica

hierarchia (final do séc. V), os diáconos também têm funções no rito batismal325.
Quanto à oração pública diária, em especial a matutina é obrigatória para todo
o clero. Também ao diácono cabe dirigi-la e instruir os que estão na casa de ora-

315

Apostolische Konstitutionen VIII, 11, p. 42. As crianças são as mesmas que, pouco antes, foram
conclamadas a erguer suas vozes e fazê-las sobressair no Kyrie eleison. Apostolische Konstitutionen
VIII, 6, p. 34.
316
Se alguém chegar tarde, não poderá entrar durante a oblação. Ao final, o diácono rezará : “Por
nosso irmão que chegou atrasado, roguemos ao Senhor”. Testamentum Domini I, 34-36, apud I.
WILGES, A história e doutrina..., p. 220-221.
317
Pseudodionísio, Ecclesiastica hierarchia 5, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 223.
318
Justino, Apologia 1, 67.5, p.83. Observe-se: é semelhante ao culto dominical.
319
Tradição Apostólica, 46.7-9, p. 51.
320
Tradição Apostólica, 48.1, p. 52.
321
Tradição Apostólica, 54.13, p. 54.
322
Tradição Apostólica, 56.25, p. 55.
323
Tertuliano, O sacramento do batismo, XVII p. 63.
324
Conc. Elvira, c. 77, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 215.
325
Eles tiram as vestes do batizando, descalçam-lhe os pés, fazem-no olhar para o ocidente até a renúncia. Depois, giram-no para o Oriente. Pseudodionísio, De ecclesiastica hierarchia 5, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p.223.
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ção326. No séc. IV, o diácono aparece como responsável pela intercessão na oração
vespertina327 e na matutina328. No Sínodo de Tarragona (ano de 516) decide-se que,
nas igrejas rurais, haverá um revezamento entre o presbítero e o diácono: cada um
assume as orações diárias por uma semana329.
5.5 - Funções litúrgico-diaconais em contextos singulares: ágape autônomo, vigília
pascal, Eucaristia aos ausentes, unção aos enfermos e o rito fúnebre
Hipólito apresenta a liturgia do ágape autônomo. Nele, o diácono é portaluz330, é aquele que recita um ou mais salmos que contenham aleluia no início do rito
do cálice331. O diácono pode abençoar o pão, caso o bispo não esteja presente332.
A vigília pascal é uma celebração comunitária muito importante na Igreja Antiga. Inicia na noite do sábado que antecede a páscoa. Preparada com jejum333 e,

326

Tradição Apostólica, 86. 1-6, p. 63.
Apostolische Konstitutionen VIII, 35-37, p. 68-70. A exemplo do que faz no culto eucarístico, o diá-

327

cono intercede pelos catecúmenos, possessos, afilhados e penitentes. Depois, despede-os. Então,
convida para uma oração de coleta, a qual ele mesmo pronuncia. O bispo procede a oração da noite.
Após o diácono diz: “Inclinai-vos à imposição das mãos”. Segue a bênção realizada pelo bispo e o
envio proferido pelo diácono: “Vão embora na paz”.
328
Apostolische Konstitutionen VIII, 38-39, p. 71-71. A estrutura é a mesma, e as funções litúrgicodiaconais consistem na despedida dos quatro grupos (catecúmenos, possessos, afilhados e penitentes), é proferido o convite: “Inclinai-vos para a bênção”, e o envio: “Afastai-vos na paz”.
329
Concílio Tarraconense, c. 7, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 224. Trata-se das matutinas
e vespertinas.
330
“Ao cair da noite, o diácono trará a lucerna”. Tradição Apostólica 64. 1-2, p.57.
331
Tradição Apostólica, 66.1-3, p. 58. Por que está definido que seja um salmo com aleluia? Talvez
seja para possibilitar a maior participação dos presentes, uma vez que era feito nas orações públicas
diárias com igual finalidade.
332
Tradição Apostólica, 72. 10-11, p. 59. Há uma tarefa que cabe ao diácono no ágape, a qual é difícil
definir. Hipólito escreve: “O diácono - se o presbítero não estiver presente - dará, em caso de necessidade, o signum aos enfermos”. Tradição Apostólica, 62.1-3, p. 56. Não se sabe ao certo o que vem
a ser esse signum. Maucyr Gibin, em sua introdução à Tradição Apostólica de Hipólito, explica que se
trata de presentes a serem levados pelo diácono aos que não puderam vir, a fim de que esses se
sintam parte da reunião. Cf. M. G. NOVAK, Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, p. 23. Wilges
pergunta quanto ao signum: “[Trata-se] do batismo? Da eucaristia? Da reconciliação com a igreja?”. I.
WILGES, A história e doutrina..., p. 211. Fica a dúvida, como admite a própria tradutora do texto de
Hipólito: ela preferiu manter o termo no original, a dar uma interpretação. Cf. M. G. NOVAK, Tradição
Apostólica de Hipólito de Roma, p. 56, nota 135.
333
Tradição Apostólica cita o jejum de dois dias. Tradição Apostólica, 78. 17-22, p. 61. A mulher grávida que não se sentir bem com esse jejum prolongado, pode reduzi-lo para um dia. Recomenda-se que
seja feito no sábado. Há mais uma concessão feita às mulheres gestantes: o jejum pode ser jejum de
água e pão. Tradição Apostólica 78.23, p. 61. A Didascália Apostólica menciona o jejum completo
durante toda a sexta-feira e sábado, apud A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 47.
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mais tarde, também com escuridão desde a quinta-feira santa à noite334, ela é inaugurada com uma solene festa da luz. O diácono oferece a luz que ilumina a vigília
noturna no anúncio da alegria pascal. É sua atribuição cantar: “A luz de Cristo” e,
mais tarde, a longa ação de graças335. Às três horas da madrugada de domingo, a
comunidade orante realiza o ágape eucarístico, pondo fim ao longo jejum, o que
simboliza a vitória de Cristo na ressurreição336.
A Eucaristia aos ausentes é mencionada duas vezes na primeira Apologia de
Justino, sendo realizada na forma dos dois elementos337. Os ausentes que recebem a
Eucaristia da mão dos diáconos são aquelas pessoas batizadas impedidas de virem
ao culto comunitário338. Caracteriza-se por constituir uma extensão daquela eucaristia realizada na reunião cultual: usa-se os mesmos elementos.
Mencione-se ainda a tarefa litúrgico-diaconal da unção a doentes339, a qual estava ligada à oração e à confissão de pecados340.
Os sepultamentos não eram inicialmente cultos da comunidade341. Pouco a
pouco, contudo, a comunidade cristã organizou, ao redor do sepultamento, ritos litúrgico-comunitários, como vigílias de oração, leituras bíblicas, salmódia, ósculo santo, ágapes, procissões.
Quanto às funções litúrgico-diaconais no contexto do sepultamento, bem como dos ágapes fúnebres342 e dos ágapes aos mártires, há poucos registros. Considerando que o sepultamento era uma tarefa que cabia especialmente aos do serviço
334

É importante lembrar o quanto a luz significava em um tempo no qual não havia eletricidade, apenas as lamparinas a óleo e, mais tarde, também as velas de cera. Na quinta-feira santa, apaga-se a
luz e permanece-se na escuridão. Cf. A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 47.
335
Dessa ação de graças, nasce o Exsultet, cujo texto encontra-se em A. G. MARTIMORT, A liturgia e o
tempo, p. 50.
336
Mais informações sobre a vigília pascal, cf. A. G. MARTIMORT, A liturgia e o tempo, p. 47-52. É
importante lembrar que na vigília pascal ocorrem os batismos e que a eucaristia pascal hospeda pela
primeira vez os neófitos.
337
Referida tanto na liturgia batismal (Justino, Apologia 1, 65.5, p. 82), quanto na dominical (Justino,
Apologia 1, 67.5, p. 83).
338
Cf. no cap. 2, secção 4.2.2.
339
Didascália Apostólica 16; Cipriano, De lapsis 25; Ordo Romanus XI, 96, XXIII, 1, apud I. WILGES, A
história e doutrina..., p. 210.
340
Tg 5. 13-16. Hamman escreve que a unção aos enfermos foi ”o primeiro rito de perdão na igreja,
antes do uso da penitência pública”. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana dos primeiros cristãos , p. 210.
341
Cf. Cap. 2, p. 112.
342
Realizados nos aniversários de morte dos irmãos em geral.
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diaconal343, e que um dos objetivos dos ágapes fúnebres consistia em alimentar famintos344, pode-se concluir que os diáconos eram ativos nesses acontecimentos comunitários. Nos relatos de morte e ritos fúnebres, diáconos e diáconas estão diretamente envolvidos e atuantes345. No final do séc. V, quando a liturgia para sepultamentos acontece nas três estações (casa, igreja, cemitério), o diácono procede a
leitura na igreja das promessas da ressurreição e a salmódia346. O arquidiácono convida os catecúmenos a que se retirem, e passa a ler o nome dos falecidos. Os fiéis
são convidados a pedirem uma feliz morte para eles347.
5.6 - Diaconato e comunidade diaconal
Com tudo o que pôde ser informado até aqui, vê-se que os diáconos, nos primeiros séculos, não apenas estão envolvidos em tarefas social-administrativas, mas
correspondem ao que Inácio escreveu no princípio do segundo século: “são servos
da Igreja de Deus”348. As funções cultuais do diaconato entram necessariamente em
questão, tanto para testemunhar o caráter específico da diaconia cristã (que precisa
estar arraigada no culto)349, quanto para lembrar os cristãos de seu compromisso
diaconal como comunidade batismal e eucarística.

343

Deviam preocupar-se que cada pessoa tivesse um sepultamento digno. Constituições Apostólicas
III, 7, apud A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung..., p. 190-191. Aos diáconos que morassem em cidades próximas ao mar, cabia percorrer freqüentemente o litoral, a fim de recolher, vestir,
enfeitar e sepultar náufragos. Testamentum Domini I, 34; II, 34, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 140.
344
Constantino defende essa perspectiva em: Sylogus c. 12, apud: A. von HARNACK, Die Mission und
Ausbreitun..., p. 181.
345
No sepultamento de Macrina (fal. 379), além da atuação da diácona Lampadia, está relatada a atuação de outros diáconos, os quais, junto com os presbíteros, levaram o esquife durante toda a procissão até o sepulcro. Havia oração incessante da comunidade reunida. Gregório de Nissa, Vita Makrina,
p. 360-365. Após o martírio de Cipriano (ano 258, decapitado em Cartago), diáconos estendem tecidos para que nenhuma gota de sangue dele se perca. Segue um cortejo festivo até o sepulcro: os
cristãos festejavam um vitorioso. Cf. K. HOLL, Die Missionsmethode der alten und die der
mittelalterlichen Kirche, p. 121. (O autor não apresenta a fonte). A pedido, os diáconos procedem à
unção dos defuntos. Testamentum Domini II, 11, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 222.
346
Pseudodionísio, De ecclesiastica hierarchia, c. 7, apud I. WILGES, A história e doutrina..., p. 223. Os
salmos também deveriam apontar para a ressurreição.
347
Pseudodionísio, De ecclesiastica hierarchia, 7, p. 194.
348
“Pois não é de comidas e bebidas que são diáconos, mas são servos da Igreja de Deus”. Inácio, Ep
aos Tralianos 2. 1-3, p. 58.
349
Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 39-40.
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É importante notar que os diáconos não realizam tudo sozinhos350. Toda a
comunidade é levada a fazer sua parte351. As causas pelas quais a comunidade se
empenha, na verdade, necessitam também estar incluídas nas suas orações352.
Segundo os testemunhos existentes, a comunidade de Roma pode ser um exemplo de comunidade engajada no serviço ao próximo. Sua atuação tornou-se conhecida e foi reconhecida pelo bispo de Antioquia353 e de Corinto354. No séc. III, a
cidade foi dividida em sete circunscrições, a cuja frente foram colocados diáconos355.
Além de manter um grande trabalho na cidade de Roma356, a comunidade sustentava outras congregações, como as da Síria357, e colaborava em situações especiais,
como quando resgatou prisioneiros cristãos da Capadócia do poder dos bárbaros358.
350

Se assim fosse, seria um grande erro, pois a norma do serviço cabe a cada cristão. Cf. J. ROLOFF,

Der Gottesdienst im Urchristentum, p. 200.
351

Harnack escreve sobre isso, mencionando como exemplo o serviço de visitação a presos. Cita três
situações como modelo do engajamento das comunidades em prol da causa pela qual estão orando:
1) Muitos cristãos ofereceram-se a si mesmos, em troca da liberdade dos presos (Tertuliano, ad uxor
II, 4; Atos de Tecla e de Paulo, e muitos outros).Cf. A. von HARNACK, Die Mission und Ausbreitung...,
p. 188. 2) Cristãos condenados às minas eram acompanhados pela comunidade (cf. Dionísio, em:
Eusébio, História Eclesiástica IV, 23, 10, p. 249). Os nomes dos presos eram anotados em listas e
houve um esforço por conseguir sua liberdade (Hipólito, Philosoph. IX, 12). 3) No tempo da perseguição de Diocleciano, cristãos foram às minas em que outros cristãos estavam, para fortalecê-los e edificá-los. (Eusébio, História Eclesiástica VIII, 12, 9, p. 467-470). A. von HARNACK., Die Mission und
Ausbreitung..., p. 189.
352
Eis uma parte da oração de Clemente (da metade do séc. II): “Salva entre nós os oprimidos. Levanta os caídos. (...) Sacia os que têm fome. Liberta os nossos presos. Levanta os fracos. Consola os
pusilânimes.”. Clemente, Ep aos Romanos 59.4, p. 61.
353
”que preside à caridade”. Inácio, Carta aos Romanos, 1, p. 63. Hamman traduz: “presidente da
caridade”. Cf. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 145. O bispo está a caminho do seu martírio, e
escreve esta carta a fim de pedir aos irmãos romanos que não usem dessa caridade para com ele: ele
não quer que eles intervenham em seu favor. “Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é
possível encontrar Deus. Sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras, para encontrar-me
como pão puro de Cristo”. Inácio, Carta aos Romanos 4. 1, p. 66.
354
Eusébio de Cesaréia registrou a carta do bispo Dionísio à comunidade de Roma, datada por volta do
ano 171. Nela, Dionísio menciona o costume que a comunidade de Roma tem de fazer o bem, ajudar
outras comunidades e cuidar dos irmãos presos nas minas. Cf. Eusébio, História Eclesiástica IV, 23,
10, p. 249.
355
Isso ocorreu no tempo do bispo Fabiano (236-251). Em: Liber Pontificalis I, p. 148. Apud: H. H.
BEYER, Diakoneo, diakonia, diakonos, p. 270.
356
O sucessor de Fabiano foi Cornélio (251-253). No seu tempo, a comunidade de Roma alimenta
1500 viúvas e necessitados, e sustenta 1 bispo, 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, leitores e hostiários. Cf. Eusébio, História Eclesiástica VI, 43, 11, p. 423. No ano de
258, o diácono Lourenço, diante da exigência do prefeito da cidade de Roma de que entregasse a ele
todos os bens da igreja, reuniu pobres, doentes, coxos, mutilados, leprosos, órfãos, viúvas, e apresentou-os ao prefeito, dizendo: “Este é o tesouro da igreja”. D. ATTWATER, Dicionário de santos, p.
190. [A autora opta aqui por mencionar novamente o conteúdo da nota 286].
357
Eusébio, História Eclesiástica VII 5, 2, p.437.
358
Basílio, Ep. 70, apud A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 145.
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Todo esse trabalho não nasceu por si, nem contou apenas com bons tempos359. A atuação permanente de diáconos foi importante.

359

No ano de 250, a comunidade foi roubada por Nicóstrato. Cipriano, Ep 52,1; Ep 50, 9, apud: WILGES, A história e doutrina..., p. 212. Esse período ainda pertence ao das perseguições. No ano de
258, a comunidade de Roma vive uma grande perda: seu bispo, Sixto II, foi martirizado com alguns
presbíteros e diáconos. E quatro dias mais tarde, também é morto o diácono Lourenço, um dos sete
que ainda estava vivo. C. BERALDO, A unidade da igreja Católica, p.15.

IV - PRINCÍPIOS PARA A AÇÃO DIACONAL COMUNITÁRIA HOJE

A pesquisa da relação entre culto cristão e diaconia nos primeiros séculos
permite que se façam afirmações e, a partir delas, se extraiam princípios para a ação
diaconal comunitária.
A primeira e grande afirmação é a de que culto e diaconia formam uma unidade indivisível. Não são duas grandezas independentes que ora se entrelaçam e ora
se separam. O culto cristão é, na sua essência, diaconal. Essa unidade está manifestada explicitamente no ágape, a forma de culto nos primórdios. Nele estavam unidos
o preparo da mesa e ofertório e a eucaristia.
O preparo da mesa e o ofertório indicam que a comunidade cristã aceita o
compromisso de empenhar-se em favor da superação das desigualdades, dispondose à prática da partilha e da solidariedade.
A eucaristia, por sua vez, é a evidência da diaconia de Deus que compromete
os hóspedes à mesa com o serviço. Na eucaristia, o Hospedeiro serve hpóspedes que
serão anfitriões, tornando presente a dádiva da reconciliação e fortalecendo para a
caminhada do discipulado cristão. Somente quem é servido por Cristo pode ser servo
dos outros. Essa é a chave hermenêutica para compreender por que o evangelista
João relata o lava-pés no lugar da última ceia (Jo 13).
A Igreja Antiga compreendeu a unidade entre culto e diaconia e empenhou-se
em vivenciá-la. Seu culto não se caracterizava por uma “fuga” da vida, antes, estava
profundamente ligado a ela. Não era uma reunião cultual de receptores passivos,
que buscavam apenas benefícios individuais, mas de pessoas que se identificavam
como família, oravam juntas, alimentavam-se da palavra de Deus, empenhavam-se
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pela reconciliação e se engajavam, espiritual e materialmente1, em prol umas das
outras. Essas pessoas participavam ativamente na sociedade da qual faziam parte,
seja prestando socorro e assistência, seja dando condições para transformações mais
amplas. Agindo assim, os cristãos apoiavam a vida criada e amada por Deus contra a
ameaça dos poderes destruidores2.
A mudança ocorrida com Constantino (séc. IV) resultou num esvaziamento da
dimensão diaconal do culto. Desde então, o Estado assumiu a assistência social e os
cristãos ficaram como que “des-incumbidos” dessa atribuição3. Conseqüentemente, a
dimensão koinônica também ficou enfraquecida. A distinção entre clero e laicato
passou a ser destacada, tornando o culto menos participativo (para a assembléia
litúrgica), mais clerical, formal e distante. O caráter comunitário do culto tornou-se
secundário. Na eucaristia, a atenção voltou-se para a transformação dos elementos,
estreitando-se o entendimento da ceia4, e priorizando-se a confissão individual, o
que tornou o culto cada vez mais penitencial, individualizante e disciplinador5.
Recuperar o culto integral, reintegrando a perspectiva da diaconia, é um imperativo para o qual apontam essas constatações. É do culto integral que derivam princípios para a ação diaconal comunitária, cujos pontos principais são apresentados a
seguir.

1

Com a vivência da verdadeira koinonia, superaram não apenas a fome física, a sede, o frio e a nudez,
mas também a solidão, a dúvida, a descrença, o medo e o abandono. Unidos e comprometidos uns
com os outros, enfrentaram as situações que os atingiam: perseguição, prisão, tortura, martírio; ou
ainda doença, velhice, violência doméstica, viagens incertas, entre tantas outras. “O culto de Deus
bem compreendido exigia o serviço ao homem concreto, na totalidade do ser, de suas necessidades e
de suas aspirações”. A. G. HAMMAN, A vida cotidiana..., p. 148.
2
Cf. G. WINGREN, Barmherzigkeit IV, p. 235.
3
Além disso, o Estado passa a patrocinar empreendimentos para a Igreja Cristã, como a construção de
templos (da Nicomédia; de Antioquia; do Santo Sepulcro, em Jerusalém; da Natividade, em Belém; da
basílica do Latrão, em Roma, entre outras). Também faz doação de propriedades de terra à Igreja. Cf.
R. FRÖHLICH, Curso básico de história da igreja, p. 31. O Estado paga os gastos com concílios eclesiásticos, a exemplo do ocorrido no Concílio de Nicéia (325). Cf. M. N. DREHER, A igreja no Império
romano, p. 63. O governo dispensa o clero dos impostos. R. FRÖHLICH, Curso básico de história da
igreja, p. 31.
4
Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 45.
5
Cf. J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 122-123.
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1.0 - O culto como encontro coletivo
O culto é, por excelência, o momento do encontro coletivo dos cristãos com
Deus e entre si. Assim como o culto é comunitário, a diaconia é, primordialmente,
comunitária. A comunidade, como corpo, não deve se omitir de sua tarefa diaconal,
mesmo que haja, em seu âmbito, instituições diaconais ou que seja realizada a diaconia espontânea, de vizinhança ou individual. Elas não substituem nem isentam a
comunidade de sua responsabilidade diaconal enquanto coletividade.

2.0 - Acolhida
Acolher é aceitar pessoas estranhas no espaço e na comunhão cultuais, sem
impor a elas condições e quesitos, antes, oferecendo-lhas atenção, amizade e parte
à mesa da comunhão. Receber bem as pessoas, acolhê-las e integrá-las é exercitar a
hospitalidade cristã.
A acolhida é um desafio à ação diaconal da comunidade. De que forma a comunidade acolhe as pessoas que se aproximam dela e que lhe são estranhas - aquelas que têm condições financeira, étnica, cultural e social diferentes?6 A tarefa da
hospitalidade não se restringe aos cultos, mas se alarga para dentro da vida cotidiana da comunidade, nas reuniões dos grupos e nas demais atividades que congregam
as pessoas.

3.0 - Kyrie eleison
No clamor da comunidade cristã em favor dos que sofrem, a voz profética do
povo de Deus ressoa e manifesta sua solidariedade para com os sofridos. Essa voz é
exprimida em sintonia com o próprio Deus, que não se apraz com a realidade de injustiça e de sofrimento que vigora no mundo.
O kyrie eleison é a prova de que os cristãos não se eximem de sua responsabilidade social. Para desempenhá-la, conhecem a realidade na qual vivem, perscru-

6

Esse alerta já está presente nas palavras de Tiago, líder da comunidade cristã de Jerusalém, no séc.
I. Ver Tg 2.1ss.
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tam-na e denunciam toda vez que ocorre a transgressão da dignidade do ser humano e da vida da natureza como um todo.
O kyrie eleison, ligado à confissão de pecados passou, no entanto, a ter seu
conteúdo desfigurado7. É fundamental que seja recuperado do desvio a que foi submetido.

4.0 - Leituras bíblicas e interpretação da palavra
As leituras bíblicas e a interpretação da palavra anunciam e atualizam a vontade de Deus, que almeja vida abundante, bem estar e paz para todas as pessoas.
Esse elemento litúrgico desempenha um papel formador e tem a atribuição
de, reiteradamente, trabalhar a perspectiva da diaconia com a comunidade. Essa
ênfase faz frente a valores e conceitos vigentes na sociedade como um todo, instrumentalizando a comunidade cristã para sua ação diaconal comunitária.

5.0 - Oração geral da igreja
A oração geral da igreja é o reconhecimento dos cristãos de que eles dependem da intervenção salvadora e protetora de Deus nas diversas situações da vida, ao
mesmo tempo em que eles se comprometem em assumir a sua parte em favor das
causas pelas quais intercedem.
Desse modo, é aconselhável que, na oração geral da igreja interceda-se por
situações concretas8 ao alcance da comunidade, evitando generalizações9 e moralizações10. Segundo Llopis, interceder por situações definidas e próximas da comunidade pode ser um antídoto contra sintomas de cansaço na oração dos fiéis11.

7

Cf. N. KIRST, Nossa liturgia, p. 39-40.
Cf. I. BUYST, Celebração do domingo ao redor da palavra de Deus, p. 67.
9
Ao invés de interceder pelos órfãos e viúvas, noivos e casados, formular preces como: “por todos
aqueles que no relacionamento matrimonial se tornaram estranhos um para com o outro; pelos jovens
que dão seus primeiros passos incertos na vida; pelos jovens casais que, com boa vontade, mas com
pouco dinheiro, iniciam a construção de seu lar e se confrontam (...)”. T. SCHOBER, Gottesdienst und
Diakonie, p. 44.
10
Cf. H.-C. SCHMIDT-LAUBER, Liturgie und Diakonie, p. 47.
11
J. LLOPIS, Reza-se de fato..., p. 103.
8
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Ademais, interceder pelas lideranças eclesiásticas, por aqueles que ocupam
cargos públicos e por organizações que lutam em favor da vida tem um caráter
conscientizador que não deve ser desprezado.
Para que a oração geral da igreja abranja gente fora do círculo de pessoas ativas na comunidade, é necessário que ela se reconheça como congregação eclesiástica e como comunidade civil. Requer que a comunidade saiba quem são as pessoas
que estão necessitadas e que necessidades elas têm.

6.0 - Gesto da paz
No gesto da paz reside a possibilidade de a comunidade arejar suas relações e
cultivar a saúde interna, obstruída e embargada por desavenças, desentendimentos
e rompimentos.
Todo grupo humano é vulnerável a conflitos e desarmonias. É fundamental
propor, constantemente, a reconciliação. Divisão e cisão destróem a koinonia, desarticulam o corpo como unidade, impossibilitam a diaconia e desautorizam o testemunho cristão.
Como elemento litúrgico da vida comunitária, o gesto da paz torna os cultos
mais humanos e mais comunicativos12. Segundo Lohfink, sua ausência colabora para
um culto “que nos leva a estar uns ao lado dos outros (...) [aos invés de] uns com os

outros”13.
O gesto da paz não deve ser uma demonstração hipócrita de paz, como já alertado em documentos antigos, mas uma demonstração sincera da busca por concretizar a “diaconia da reconciliação (2 Co 5.18s)”, antes recebida de Deus, na comunhão dos santos. Esse elemento litúrgico, por ser palpável, expressa, muitas vezes, mais do que inúmeras palavras.

12

Cf. G. LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades?, p. 144.
G. LOHFINK, Como Jesus queria as comunidades?, p. 144.

13
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7.0 - Preparo da mesa e ofertório
Preparar a mesa da comunhão com os frutos do próprio trabalho é reconhecer
que Deus é o fiel provedor, que a justiça é factível pela prática da partilha e que o
corpo, engajado na partilha, reúne suficiência e fartura.
É no ofertório que “o amor ao próximo se materializa”14. As ofertas são, na
verdade, donativos que a comunidade cristã destina exclusivamente para amparar,
socorrer, apoiar, possibilitar e financiar ações diaconais. A única exceção aceita é a
de que se separe, dos elementos trazidos à mesa, o pão e o fruto da videira para uso
na celebração da eucaristia.
Nessa compreensão, é importante co-responsabilizar a comunidade, e, se possível, possibilitar que ela acompanhe a entrega dos donativos para as pessoas necessitadas.

8.0 - Distribuição e comunhão
A eucaristia, como um todo, aponta para a utopia na qual os cristãos se movem: a da mesa farta, acessível para todas as pessoas, servida pelo próprio Deus. O
convite do Anfitrião é aberto e coloca os comensais em situação de igualdade. Não
há privilegiados, nem mais dignos, nem merecedores.
A comunhão exprime a condição do ser humano: também quem serve necessita ser servido.
O pão e o cálice comum, partilhados pela comunidade, ressaltam a unidade na
diversidade. Aplicar esforços no intuito de uniformizar idéias, reflexões, pontos de
vista e perspectivas desgastam a comunidade e expõem o corpo ao risco de ter pessoas subtraídas do conjunto. A sabedoria está em saber conciliar e viver comunidade
na diversidade.
O pão, alimento diário e comum, faz recordar a prece recém dita por todos no
Pai-Nosso, que pede o pão de cada dia para todas as pessoas e que é feita num com

14

Cf. Diaconia no Culto Cristão. Em: DEPARTAMENTO DE DIACONIA, Dia Nacional da Diaconia 1999,
p. 19.
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texto em que o pão está ausente ou é insuficiente na mesa de tantas famílias. A partilha do pão eucarístico compromete a comunidade cristã a inconformar-se e a empenhar-se em busca de transformação dessa realidade.
Há que se refletir sobre o tipo de alimento servido na eucaristia, a fim de que
igualmente eles estejam coerentes com o convite aberto, sem causar nenhum constrangimento aos comensais. O uso do suco integral de uva, por exemplo, recebe a
sua justificativa nesse argumento.

9.0 - Envio
A recomendação final dita no envio quer ser a senha que envia e acompanha
a assembléia litúrgica na sua vida cristã na dispersão.
As palavras do envio - “Ide em paz e servi ao Senhor”15 – ressaltam o espírito
com o qual a comunidade sai do culto: fortalecida, alimentada, consolada e comprometida, indo para seu cotidiano, particular e coletivo, cidadão e congregacional, como serva e anfitriã.
Ser enviado para o mundo implica manter-se atento ao que acontece nesse
contexto. Muito possivelmente um grande número de cristãos prefeririam permanecer na comunhão da casa do Senhor, protegidos, isolados, ao invés de assumir seu
papel de agentes do evangelho de Cristo.

10.0 - Eucaristia aos ausentes
A distribuição da eucaristia aos ausentes torna visível a unidade do corpo de
Cristo e a unidade de diaconia e culto. A comunidade litúrgica, recém enviada para
servir ao Senhor, é convidada a levar e servir a eucaristia às pessoas que não puderam comparecer ao culto, incluindo-as na comunhão de mesa.
O rito da eucaristia aos ausentes apresenta a possibilidade imediata de a comunidade litúrgica ir ao encontro de pessoas que estão enfermas, debilitadas e sozinhas.

15

CONSELHO DE LITURGIA da IECLB, Celebrações do Povo de Deus, p. 21.
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11.0 - Outros elementos litúrgicos diaconais
O batismo inicia uma nova etapa na vida da pessoa16: ela torna-se membro da
família de Deus e principia o discipulado cristão. Situando-se no início da vida em
Cristo, o batismo é o “prelúdio da fé”17. O crescimento que se segue será acompanhado na perspectiva batismal. A comunidade é o seio no qual o batizando será instruído e motivado a viver de forma solidária.
Um primeiro passo é que o batismo seja realizado, por via de regra, na presença da comunidade cristã, num culto eucarístico. Isso evidencia a dimensão comunitária do batismo, ressaltando a responsabilidade que a comunidade assume pelo
neófito, e concretiza a inclusão integral do recém-batizado à comunhão.
O batismo coloca todas as pessoas em condição de igualdade. Nele, todos são
tornados um em Cristo. O apóstolo Paulo assim afirma, quando escreve: “Dessarte
não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem homem nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gl 3.28).
A marca do servir, no discipulado que se inicia no batismo, pode ser explicitada no rito batismal através de ações litúrgicas, evitando-se o uso excessivo de palavras18. Há ações litúrgicas que mostram com clareza as implicações diaconais do batismo. Entre elas está o lava-pés do neófito, ação que é realizada pelo oficiante como
sinal da integração do recém-batizado ao grupo dos “pés lavados”, cuja tarefa será
estender essa ação a outras pessoas pela ação diaconal. O rito do lava-pés é deveras
expressivo e é possível ser imaginado no batismo de infantes. Outra possibilidade19 é
a entrega da vela batismal, que é acesa no círio pascal e entregue ao neófito ou sua
família por um batizado. Seu significado está resumido em Mt 5.16: “Assim brilhe

16

Cf. E. BRAND, Batismo, p. 74.
Cf. E. BRAND, Batismo, p. 25.
18
Brand mostra-se contrário ao costume de aproveitar o batismo para longos discursos explicativos. A
teologia batismal pode - e deve - ser trabalhada e refletida, contudo não na hora do batismo. Segundo o autor, o lugar da explicação teológica é no curso oferecido a pais, padrinhos e batizandos (p. 62)
e nas prédicas sobre o tema “batismo”, as quais devem ser incluídas regularmente na vida cultual da
comunidade (p. 44). Brand é favorável a que o batismo seja um ato-sinal muito expressivo: “que a
água se derrame e se esparrame”. E. BRAND, Batismo, p. 70.
19
Cf. E. BRAND, Batismo, p. 28, 72.
17
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também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.”
A perspectiva diaconal do batismo poderá fazer parte da celebração de Afirmação do Batismo, que pode acontecer concomitante ao culto batismal, como no
caso da vigília pascal, ou em outra ocasião especialmente preparada para esse fim.
O sepultamento continua sendo um ofício que expressa o amor e a solidariedade da comunidade para com a pessoa falecida e para com a família. Justamente
na dor e na impossibilidade de fazer algo, a comunidade cristã não se omite, mas
coloca-se ao lado, em atitude de serviço e prontidão. A perspectiva pascal ilumina o
rito, para consolo dos enlutados e para testemunho da fé na ressurreição.
A história nos legou ainda outro rito litúrgico diaconal que, sobretudo na tradição luterana, foi deixado de lado. A unção dos enfermos é uma ação litúrgica diaconal realizada em prol de pessoas que sofrem por doença e pelos empecilhos decorrentes. Entre as conseqüências da doença, estão: repouso compulsório, isolamento,
afastamento das atividades normais da vida, vulnerabilidade, insegurança, medo,
dor, limites no acesso ao tratamento adequado, por falta de recursos econômicos, e
aceitação das eventuais seqüelas ocasionadas pela enfermidade. Esse rito há que ser
valorizado e retomado como uma valiosa possibilidade na ação diaconal comunitária.
As orações públicas diárias têm um potencial de vida, de espiritualidade, poimênica e de proximidade que beneficia o corpo de Cristo e testemunha uma igreja
hospitaleira e solidária.
O resgate das orações públicas diárias pode representar a recuperação de um
verdadeiro “culto do povo”20. Essa forma de culto cristão possivelmente foi, muitas
vezes, e em muitos lugares, local da diaconia, da poimênica, da solidariedade, em
grupos que confiavam na palavra: “Onde estiverem dois ou três reunidos em meu
nome, ali estou no meio deles” Mt 18.20.
A intensificação da vida de oração representará muito na vida da comunidade
batismal. Ao zelar pela espiritualidade em sua vida comunitária e em sua ação

20

J. WHITE, Introdução ao culto cristão, p. 102.
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diaconal, protege-se de perder a identidade cristã e de esvair-se num mero ativismo
e assistencialismo. O afastamento de atitudes tão fundamentais como a oração e o
louvor a Deus distanciam as pessoas da comunhão com Deus e da comunhão com
pessoas ligadas pela fé cristã. A oração e o louvor também são oportunidades de
rever posturas que prejudicam a comunhão do corpo, por meio de atitudes marcadas
por arrogância, prepotência, egoísmo, falsidade, superficialidade, auto-suficiência,
auto-promoção, entre outras.

12.0 - O diaconato como agente litúrgico
A presença e a atuação dos diáconos nos cultos da comunidade são legítimas.
Na Igreja Antiga, as funções atribuídas aos diáconos evidenciavam a via de mão dupla entre vida e culto, culto e vida, o que deve ser resgatado a fim de se preservar o
diaconato inteiro, não unilateralizado. Enquanto a Igreja Católica Romana redescobre
a dimensão social-comunitária do diaconato, as Igrejas Evangélicas Luteranas redescobrem o caráter litúrgico-espiritual do ministério diaconal. O diaconato meramente
levítico, isto é, tão somente litúrgico, não assume e nem aponta para a dimensão
diaconal da vida cristã. Por sua vez, um diaconato meramente social-administrativo
corre o risco de afastar-se do seio da comunidade e do seu culto21.
O diaconato inserido na comunidade, incluindo a co-atuação da diácona ou do
diácono nas diversas formas de culto junto com os demais obreiros, será uma contínua exortação à comunidade sobre sua responsabilidade diaconal. A diácona ou o
diácono empenhar-se-á por estimular a diaconia comunitária, pautada pelo exemplo
de Jesus, por despertar para gestos e ações diaconais, enfim, por animar a comunidade a ser profética e engajada.
Para concluir, esses princípios, se levados em conta na organização e na execução da ação diaconal comunitária, favorecerão que a comunidade articule-se dia-

21

É o risco mencionado por K. Nordstokke quanto à institucionalização da diaconia. Cf. K.
NORDSTOKKE, Fé y servicio en un mundo que sufre, p. 56-59.
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conalmente. O objetivo é que a igreja cristã seja, de fato, sinal visível do amor e da
misericórdia de Deus no mundo.

PARTE II

V - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA SOCIAL E
DA COMUNIDADE-ALVO

1.0 - O método, a modalidade de inserção e os registros da pesquisa social
A pesquisa social foi planejada com base na pesquisa bibliográfica e tendo em
vista os princípios para a ação diaconal comunitária (Capítulo IV). Optou-se por aplicá-la numa comunidade da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), na modalidade de uma inserção.
A inserção teve seu campo de atuação e de observação delimitado, abrangendo inicialmente a minha co-atuação, no papel de diácona, no preparo e na realização
dos cultos regulares da comunidade, ao lado do pastor local.
Coube-me trabalhar com motivação diaconal a partir do culto. Utilizei o princípio da moldagem litúrgica, em uso no movimento de renovação litúrgica que ocorre
na IECLB, aplicando-o às partes da liturgia sob minha responsabilidade. A moldagem
litúrgica possibilita que se dê forma ao elemento litúrgico, de modo que este receba
um aspecto novo, atual e original, levando em consideração sua função na liturgia, o
tema do culto e a assembléia litúrgica. A moldagem da liturgia faz uso de uma linguagem compreensível, acessível e inclusiva. Empenhei-me para que a perspectiva
do serviço perpassasse os cultos, dando expressividade às partes diaconal-litúrgicas.
O objetivo da inserção foi o de verificar o processo desencadeado a partir da
celebração de cultos que integram a perspectiva diaconal. As questões candentes
eram: Como uma comunidade cristã reage diante de motivações diaconais contínuas? Ela, lembrada regularmente de sua responsabilidade diaconal a partir do culto,
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apresenta um processo de intensificação de ações solidárias? Esse processo é visível
na vida comunitária, é perceptível nas decisões dos fóruns decisórios e é incorporado
nos trabalhos dos diferentes departamentos da comunidade? Quais os reflexos concretos do culto integral na comunidade que o celebra?
A fim de observar com mais clareza o processo em que a Comunidade1 estaria
envolvida no tempo em que duraria a pesquisa social, assisti às reuniões dos principais grupos decisórios, quais sejam, o Presbitério2 e a Diretoria da OASE (Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas)3. Além dessas atividades ordinárias, que serviram
para coletar dados, registrei notas de campo tomadas em outras oportunidades das
quais participei, como as celebrações de Advento/2000 e 2001, as reuniões que prepararam o tríduo pascal 2001 e 2002, as participações nos eventos festivos do grupo
da OASE, os telefonemas e diálogos informais com pessoas ligadas à Comunidade.
O tempo de duração da inserção foi de pouco mais de dois anos: abril de 2000
a agosto de 2002. As notas de campo, contudo, abarcam um período maior que o
mencionado, pois incluem outras participações em cultos e diálogos posteriores à
data de agosto, e contribuindo para esclarecer, confirmar ou contestar suposições.
Os primeiros meses foram utilizados como período exploratório. Concomitantemente, nesse período, participei do Seminário sobre Pesquisa Social Qualitativa,
oferecido pelo Instituto Ecumênico de Pós-Graduação em Teologia, em São Leopol-

1

O substantivo Comunidade será próprio, escrito com letra maiúscula, quando estiver referindo-se
especificamente à Comunidade da IECLB de Várzea dos Pinhais. O substantivo pode constar sozinho
ou não. Isso tornará o texto mais preciso.
2
Na situação específica da IECLB, o órgão diretivo de uma Comunidade é denominado de Presbitério.
“O Presbitério é constituído de: um Presidente e um Vice-Presidente; um Secretário e um 2º Secretário, um 1º Tesoureiro e um 2º Tesoureiro; vogais em número a ser definido pelos Estatutos das Comunidades; representantes dos setores de trabalho reconhecidos pela Assembléia da Comunidade;
membros da Comunidade que integram o Conselho Paroquial e a Assembléia Sinodal. Os obreiros
ordenados em atividade na Comunidade, são membros ex-ofício do Presbitério”. Cf. Regimento Interno da IECLB, Art. 8º, p. 2.
3
Denomina-se de OASE a maior e mais tradicional agremiação de mulheres da IECLB. A OASE funciona em nível local, no qual reúne o grupo de mulheres, por via de regra, membros da IECLB. As mulheres inscrevem-se como membros do grupo, o qual, por sua vez, integra o conjunto de grupos das
áreas sinodal e nacional. O grupo da OASE local define uma contribuição anual a ser paga pelas mulheres filiadas e essas elegem uma Diretoria, composta por Presidenta e Vice-Presidenta, 1ª Secretária
e 2ª Secretária, 1ª Tesoureira e 2ª Tesoureira, Conselheiras, de acordo com o número de membros, e
Representantes Sinodais.
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do/RS. Esse Seminário proporcionou instrumentos teóricos e práticos para a realização da pesquisa social.
Em abril de 2000, fiz o primeiro contato oficial com o pastor local. Apresenteilhe a proposta da inserção, ainda incipiente, e ele, prontamente, acenou para a possibilidade de realizá-la na comunidade em que é ministro eclesiástico, assumindo a
tarefa de levar o assunto aos grupos decisórios, para os quais, mais tarde, eu mesma
falaria a respeito.
Os meses de maio e junho de 2000 foram utilizados para conhecer melhor a
Comunidade. Nesse período, participei de cultos4, consultei documentos históricos e
atas dos órgãos diretivos mencionados, entrevistei três senhoras da Comunidade5 e
planejamos a inserção, o pastor e eu, assessorados pelo orientador da pesquisa. A
partir de setembro de 2000, passamos a preparar os cultos e a ministrá-los em conjunto, semanalmente6.
Quanto às senhoras a serem entrevistadas, a escolha deu-se da seguinte maneira: a primeira, Roni, foi escolhida por mim com base na leitura das atas das reuniões da Diretoria da OASE a partir do ano de 1998. Chamou-me a atenção que Roni
freqüentemente propunha ações diaconais ao grupo de senhoras. As outras duas
mulheres, Noemi e Suzana, foram sugeridas pelo pastor da Comunidade7.
As entrevistas tomaram por base as seguintes perguntas: 1. Dos trabalhos
que a Comunidade desenvolve, qual a senhora aprecia e admira mais? Por quê? 2.
Dos trabalhos que a Comunidade desenvolve, qual a senhora menos aprecia? Por
quê? 3. Que trabalhos a Comunidade ainda poderia desenvolver, que ainda não desenvolve? Por quê? 4. Que trabalhos a Comunidade desenvolve, mas poderia deixar

4

O primeiro culto em que participei foi o do 5º domingo da páscoa, o qual foi também o dia nacional
da diaconia/2000, em 07.05.00. Cf. Cultos, 1-10. Convencione-se que o número que segue a vírgula
refere-se ao número da página do documento indicado. No caso: Confira no documento denominado
Cultos, as páginas 1 a 10. “Cultos” é um dos documentos que reúne um tipo de notas de campo. A
explicação a respeito dos Documentos vem a seguir.
5
Roni, Noemi e Suzana. Não farei uso de títulos de tratamento, como senhora, dona, para manter o
texto mais preciso.
6
O primeiro culto que oficiamos juntos ocorreu em 24.09.00. Cf. Cultos, 34-40.
7
As entrevistas, todas marcadas pelo obreiro pastor, foram realizadas nas diferentes residências das
senhoras. Duraram cerca de 1h15min. Foram gravadas e transcritas, contando com comentários da
pesquisadora. Cada entrevista resultou em 13 páginas, em média.
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de realizar? Por quê? 5. Tem algum trabalho acontecendo em outra comunidade e
que a senhora conhece e admira? Qual? Por quê?
A pesquisa social fez uso das ferramentas da pesquisa qualitativa, valendo-se
do método de observação participante8. O método pressupõe que a investigadora
integre-se ao grupo estudado, participando dele por um tempo relativamente prolongado. Permite, ainda, que a pesquisa seja instrumento de modificação do meio pesquisado, propondo uma mudança social. Isso se deu explicitamente na minha atuação nos cultos.
Nas reuniões das diretorias, no entanto, procurei deixar os grupos deliberarem
livre e espontaneamente os assuntos em pauta, sem interferir verbalmente, embora
estivesse consciente da interferência inevitável da minha presença. Procurei sentarme na roda e manter-me atenta a tudo o que acontecia, fazendo apontamentos.
Desse modo, tive acesso à discussão que antecedia a decisão a respeito de um assunto, às palavras de esclarecimento que acompanhavam as decisões e os comentários laterais, podendo observar outros aspectos da linguagem não-verbal. Poucas
vezes modifiquei essa postura “passiva”. Algumas vezes, fui envolvida na discussão,
sendo perguntada diretamente a respeito de algum assunto, como relatarei mais
adiante.
A inserção está registrada na forma de fotografias, fitas de vídeo e notas de
campo. As notas de campo estão reunidas em cinco documentos, assim denominados: Cultos, Diretoria da OASE, Presbitério, Equipe e Liderança e Diversos9.
O documento denominado Cultos reúne as descrições e transcrições dos cultos, realizados no período de 07 de maio de 2000 a 13 de outubro de 2002, perfazendo o total de 433 páginas. Além das descrições e transcrições dos cultos regulares, o documento inclui as descrições de um estudo bíblico com o grupo das senho-

8

O termo “observação participante” vem substituído pelo termo “inserção” ao longo da tese. Ambos
indicam a mesma coisa.
9
Esses documentos estão encadernados e disponíveis para consulta, bem como a coletânea que reúne documentos fotocopiados relacionados à pesquisa.
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ras10, de uma reunião no grupo de oração11, das meditações de advento/200112, de
um sepultamento13, de dois cultos de ordenação14 e de uma palestra pré-batismal15.
O documento denominado Diretoria da OASE16 reúne as notas de campo das
reuniões da Diretoria da OASE no período de setembro de 2000 a julho de 2002, perfazendo o total de 83 páginas. O documento inclui duas descrições de eventos realizados pelo grupo de senhoras dos quais tomei parte: a festa de São João/200217 e a
festa das aniversariantes/200218.
O documento denominado Presbitério reúne as notas de campo das reuniões
do Presbitério no período de outubro de 2000 a julho de 2002, perfazendo o total de
179 páginas. O documento abrange notas de campo das reuniões ordinárias e extraordinárias do Presbitério, da Assembléia Ordinária da Paróquia/200119, dos Retiros de
Presbíteros20, das reuniões com presbíteros a respeito do Centro Diaconal21 e da Noite de compartilhar22.
O documento denominado Equipe e Liderança23 em comparação com os demais, é o mais diversificado. Além das notas de campo das reuniões da equipe de
obreiros, abarcando o período de abril de 2000 a julho de 2002, inclui descrições de
reuniões da equipe com lideranças e resumo de documentos. O documento perfaz o
total de 168 páginas.
O documento denominado Diversos reúne as transcrições de entrevistas,
fragmentos ou destaques de documentos históricos da Comunidade e documentos
completos, perfazendo o total de 107 páginas.
10

Realizado em 07.04.01. Cf. Cultos, 103.
Em 10.04.01. Cf. Cultos, 106-109.
12
Celebradas nas noites de 11 a 14.12.01. Cf. Cultos, 241-246.
13
Realizado em 30.02.02. Cf. Cultos, 298.
14
Em 07.04.02 e 14.04.02. Cf. Cultos, 314-317 e 322-332, respectivamente.
15
Em 11.10.02. Cf. Cultos, 422-423.
16
O documento Diretoria da OASE será designado pela abreviatura Diret. OASE
17
Realizada em 02.07.02. Cf. Diret. OASE, 67-69.
18
Realizada em 19.07.02. Cf. Diret. OASE, 77-83.
19
Realizada em 15.12.01. Cf. Presbitério, 111-117.
20
O Retiro de Presbíteros/2001 realizou-se em 05-06.05.01 e o de 2002, em 08-09.06.02. Cf. Presbitério, 39-56 e 153-162, respectivamente.
21
A reunião de um grupo convidado pelo pastor realizou-se em 17.08.01 e a da Comissão, indicada
pelo Presbitério, em 18.04.02. Cf. Presbitério, 69-72 e 148-152, respectivamente.
22
Atividade que aconteceu a pedido do Presbitério, em 23.08.02. Cf. Presbitério, 168-175.
11
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As notas de campo perfazem um total de 970 páginas, cujo texto, por página,
está disposto em linhas-texto de 13,5 cm, fonte 12, espaço simples entre as linhas.
O tempo aproximado utilizado para o levantamento de dados soma cerca de 1.250
horas24.
Todos os documentos foram levados em conta na análise e na interpretação
dos dados.
A fim de salvaguardar o anonimato das pessoas locais, utilizei nomes fictícios
para denominá-las. Conservaram-se os nomes dos líderes eclesiásticos ativos quando
da fundação da Comunidade e de pessoas que, durante o tempo da pesquisa social,
ocupavam cargos de liderança na IECLB, como o Pastor Presidente e a Diretora do
Departamento de Diaconia, bem como dos lugares onde se deu a inserção e de seus
arredores25.
Procurei estar atenta à possibilidade de enviesamento da minha pessoa no
que tange às minhas premissas, certezas, utopias, buscando transformar os sentimentos que advieram em fonte de reflexão e ponte para aproximar-me dos sentimentos dos sujeitos da investigação26.

2.0 - A história do Várzea dos Pinhais e da Paróquia Evangélica Cristo Bom
Pastor
A Paróquia Evangélica Cristo Bom Pastor é composta por uma única Comunidade e um Ponto de Pregação27. Ela tem sua sede no município de Rio Domingos/RS,
no bairro denominado Várzea dos Pinhais, nome oriundo da história local. Várzea dos
23

O documento Equipe e Liderança será designado pela abreviatura Equipe.
400 horas em campo, 120 para preparo individual, 60 para locomoção, 650 para confecção das
notas de campo. O tempo dispensado para a confecção do relatório da pesquisa social não está incluído.
25
A partir do diálogo havido a respeito do anonimato por ocasião da Banca de Qualificação, decidiu-se
que o uso de pseudônimos deve estender-se também aos locais, às instituições, resguardando a comunidade de ser reconhecida. Esse trabalho estará concluído na versão final da tese.
26
Bogdan e Biklen tecem considerações a respeito. Cf. R. C. BOGDAN, BIKLEN, S. K., Investigação
Qualitativa em Educação, p. 133. Ver também T. M. F. HAGUETTE, Metodologias qualitativas na sociologia, p. 68.
27
Por esse motivo, o órgão diretivo da comunidade é, simultaneamente, o da Paróquia. Para evitar
confusões, utilizar-se-á o termo paróquia tão somente quando o assunto incluir o ponto de pregação.
Ver no glossário.
24
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Pinhais fica a dois quilômetros de Santo Augusto, a três quilômetros de Rio Domingos e a 40 quilômetros de Porto Alegre.
Conforme relato histórico, os primeiros moradores desse lugar foram imigrantes portugueses, vindos da Ilha dos Açores28. Nove famílias de portugueses chegaram ali em 1822, totalizando 47 pessoas29.
Durante os dois primeiros anos no Brasil, os imigrantes não receberam apoio
por parte do governo. Somente ganharam terras quando, por ocasião da chegada
dos imigrantes alemães ao lugar, em 1824, uma autoridade intercedeu em favor deles30. Tudo era difícil. Os imigrantes portugueses eram pessoas religiosas e contrárias
à escravidão. Eram ordeiros e trabalhadores31 e mantiveram o dialeto dos Açores.
Empregavam-se nas pequenas indústrias dos alemães (curtumes, selarias, ferrarias e
engenhos) e nos fornos de mandioca. Escreve o pastor Bertholdo E. Kasper:
Mas como “agregados” e empregados eles tinham menos chance de
progredir econômicamente e muitos dos ilhéus passaram a formar o
primeiro contingente de mão-de-obra para a indústria de Hamburger
Berg e circunvizinhanças. Com isto tornaram-se em instrumento para o
enriquecimento de seus patrões, enquanto êles sofriam na luta diária
para ter como sobreviver. Os ilhéus foram os primeiros marginalizados
da vida sócio-econômica da Colônia de São Leopoldo, por serem uma
minoria conservadora e aferrada aos seus princípios e religiosidade.32.
A fundação da Paróquia Evangélica Cristo Bom Pastor deu-se no século seguinte, no final da década de 60, mais precisamente em 1969, pouco menos de 150
anos depois da chegada do grupo de açorianos àquele lugar. Antes, no entanto, as
famílias de descendência alemã já se reuniam como comunidade cultual33. Em 1956,

28

Cf. E. E. KASPER, Primórdios de Várzea dos Pinhais, fl. 80.
Cf. E. E. KASPER, Primórdios de Várzea dos Pinhais, fl. 80 - 80v. O nomes dos imigrantes açorianos
foram transcritos a punho pelo pastor Kasper, sendo que o mesmo escreveu o nome completo dos
homens, pais de família, em letras maiúsculas. Das mulheres e das crianças apenas constam os prenomes.
30
Em ofício de 26.10.1824 o presidente da Província, Dr. José Feliciano Fernandes Pinheiro escreveu
ao Sr. José Tomaz de Lima, intercedendo em favor dos açorianos que viviam nestas terras. Cf. E. E.
KASPER, Primórdios de Várzea dos Pinhais, fl. 80.
31
Cf. E. E. KASPER, Primórdios de Várzea dos Pinhais, fl. 80.
32
Cf. E. KASPER, Primórdios de Várzea dos Pinhais, fl. 81. Observe-se que os erros de grafia ocorrem
porque esse texto é anterior à reforma da língua portuguesa. O texto está transcrito conforme consta
no livro de atas.
33
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 79.
29
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cultos eram realizados em língua alemã, nos domicílios dessas famílias. Depois, elas
passaram a reunir-se, mensalmente, nas salas do Grupo Escolar Várzea dos Pinhais34. As senhoras luteranas, alguns anos antes de fundação da paróquia, se reuniam nas casas, lideradas, geralmente, pelas esposas dos pastores da Comunidade
Evangélica de Santo Augusto35. Esses encontros foram os primórdios do grupo de
senhoras que viria a ser fundado em 1969.
Em 1968, foi planejada a contratação de um pastor, em tempo exclusivo, para
atender às famílias da IECLB que viviam nessa localidade. A Comunidade Evangélica
de Santo Augusto, inicialmente, assumiu os custos da subvenção pastoral36, mantendo a colaboração de outros obreiros seus para auxiliar na organização da jovem Comunidade.
O anseio por um atendimento religioso mais intenso era muito grande. O P.
Kasper registra que o surgimento do coral tem a ver com este desejo. O P. Wilfried
Buchweitz, obreiro da Comunidade Evangélica de Santo Augusto, sugeriu a um
membro, por ocasião de uma visita domiciliar, que ele iniciasse um coral no Várzea
dos Pinhais. Consta no texto que a resposta do anfitrião fora: “Deixo-lhe a promessa
de estar presente com o coro do bairro no dia em que iniciarem os cultos aqui, com
um pastor do próprio bairro.”37 No culto de Natal de 1968, oficiado pelo P. Buchweitz, o futuro pastor foi apresentado à comunidade. E o coro cantou38.
O Coral era composto por 10 pessoas, todas elas parentes entre si, sendo que
apenas uma não o era39.
O primeiro obreiro em funções pastorais na Comunidade Evangélica de Várzea
dos Pinhais foi um professor catequista, recém formado na então denominada Escola
Normal Evangélica de Ivoti/ RS40. Helmuth Bratz, o catequista-pastor, acrescentou a
34

Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 79.
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 78v.
36
Há um acordo, assinado pelas lideranças das Comunidades Evangélicas de Rio Domingos e de Santo
Augusto, que prevê esta subvenção e ainda outros sete itens. P. Bertholdo E. Kasper transcreveu este
acordo do próprio punho. Cf E. E. KASPER, Planos para a formação da Paróquia do Bairro Várzea dos
Pinhais, fl. 80v.
37
Cf E. E. KASPER, Planos para a formação da Paróquia do Bairro Várzea dos Pinhais, fl. 77v.
38
Cf E. E. KASPER, Planos para a formação da Paróquia do Bairro Várzea dos Pinhais, fl. 77v.
39
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 77v.
40
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 79.
35
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seu trabalho pastoral suas habilidades nas áreas da música, da poesia e do teatro41.
Bratz permaneceu na comunidade por um ano, sendo transferido, em janeiro de
1970, por motivo de conflitos internos42.
A partir do momento em que as famílias luteranas tinham um pastor exclusivo, foi alugado o salão de baile da família Rehmann, família-membro da comunidade,
para elas realizarem ali todos os trabalhos da Comunidade43. A família Rehmann
hospedou, em sua casa, o jovem Helmuth, naquele ano de 1969, a fim de que a Comunidade poupasse o dinheiro do aluguel de uma casa44.
A Comunidade Evangélica de Santo Augusto que, nos anos de 1960-1980 tinha seu Departamento de Assistência Social muito ativo, mantinha um trabalho diaconal regular nos bairros Várzea dos Pinhais e Santa Helena45. A diaconisa Sofia Sanf
estava à frente desse trabalho46. Ela fazia visitas às famílias luteranas que chegavam
no Várzea, vindas do interior; realizava cultos e encaminhava as famílias que careciam de apoio material a uma ajuda concreta, providenciada pela Comunidade Evangélica de Santo Augusto. Na entrevista, Noemi contou:
...Mas eu participei ali [na reunião da assistência social no Várzea] porque a gente veio das colônia e tinha quatro filhos e tinha bastante dívida, encontremos terreno. Aí nós fomos no culto. Uma vez a Schwester
Sofia deu culto, ali aí nós conversou, chegamos a conversar. Aí ela disse pra mim participar que eles iam dar uma ajuda também pelo menos
um rancho então por mês. Aí eu disse: Comida não era tanto porque a
gente tinha pouca roupa. Porque na colônia tu pode usar a roupa até a
última ponta e tudo mais, mas aqui era diferente. Aí ela disse : Não,
venha e participa daí nós vamos dar uma ajuda. Aí a nós recebemos
41

Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 76v.
Consta: ”Como motivo de sua saída apresentou problemas de relacionamento com algumas famílias
do Bairro”. Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 76v.
43
No local já aconteciam os cultos, quinzenais. Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de
Várzea dos Pinhais, fl. 79. Segundo o catequista-pastor, aquele lugar já abrigava cultos da Comunidade e foi oferecido em condições vantajosas pelo locador à Comunidade. “Não podemos deixar de alugar o salão porque assim teremos um local para todos os nossos trabalhos.”, conclui Helmuth. Cf. Cf.
W. BRATZ, Várzea dos Pinhais, coluna 2.
44
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 76v.
45
A estrada BR 116 divide esses dois bairros, sendo que Várzea dos Pinhais pertence ao município de
Rio Domingos e Santa Helena, a Santo Augusto.
46
A história da Comunidade foi detalhadamente registrada pelo pastor Bertholdo E. Kasper. Contudo,
a presença desse trabalho diaconal propriamente dito não é referida diretamente nos documentos.
Kasper faz tão somente uma breve referência à diaconisa. Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 78v.
42
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um rancho por mês acho que um ano, até que nós tinha o nosso poço
pago. E a nossa roupa, roupa usada também. A gente tinha que pagar
um pouquinho também. Mas assim comecei a conhecer a Schwester
Sofia 47.
A diaconisa organizou, na comunidade, entre outros, um curso para profissionalizar mecânicos de automóveis48.
O trabalho de avivamento espiritual que acontecia na Comunidade Evangélica
de Santo Augusto nesse período também teve reflexos na Comunidade do Várzea
dos Pinhais. Kasper escreve que, de 3 a 5 de abril de 1969, antes mesmo de terem
iniciado os trabalhos nos grupos da comunidade, foi realizada uma evangelização
pelo pastor John Aamot. A evangelização teve participação média de 115 pessoas49.
O ano de 1969 marca o início dos departamentos da comunidade: juventude
evangélica, escola dominical, OASE e coral. A juventude evangélica reuniu-se pela
primeira vez em 31 de maio de 1969 e passou a encontrar-se aos sábados à noite.
Suas reuniões incluíam estudo bíblico, cânticos e recreação, com freqüência média
de 20 jovens50.
O trabalho com crianças iniciou no primeiro domingo de julho de 1969 e foi
denominado de escola dominical. Nesse dia, reuniram-se cinco crianças. No segundo
domingo de julho, já eram 55 crianças. Bratz liderava os encontros das crianças e
passou-os para sábados à tarde51.
As mulheres, que já se reuniam nos domicílios, “entenderam que era importante formar um grupo de OASE para prestar seus serviços neste bairro”52. Procuraram o catequista-pastor Bratz e este “concordou que notava a falta de um trabalho
de liderança por parte das senhoras, no sentido de reunir e orientar as senhoras e-

47

Entrevista com Noemi. Cf. Diversos, 23.20-30. Os números indicados depois da página referem-se
aos das linhas nas quais encontra-se o texto ou o assunto mencionado.
48
O presbítero Marino mencionou esse curso como algo que deu resultado: o curso, realizado para
cerca de 20 pessoas, profissionalizou 4 a 5 pessoas que fizeram desta a sua profissão. Em 17.08.01,
na reunião para refletir sobre o Centro Diaconal. Cf. Presbitério, 70.25-27.
49
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 77.
50
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 79.
51
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 79v.
52
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 78.
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vangélicas para o serviço na Igreja”53. Em 13 de setembro de 1969, as senhoras
fundaram oficialmente o grupo da “OASE do Várzea”54. Nesse dia, constituíram sua
primeira Diretoria e decidiram “fazer uma visitação geral no bairro, para convidar as
senhoras evangélicas para participarem dos trabalhos e reuniões”. Resultou dessas
visitas a inscrição de 60 senhoras. As reuniões eram nas quartas-feiras à noite55.
Em abril daquele ano, foi eleita a primeira Diretoria da comunidade, que decidiu reunir-se duas vezes ao mês56. Conforme consta nas atas, o assunto principal
dessas reuniões era a viabilização da compra de um terreno57 para a futura construção da igreja, que acabou sendo doado pelo Sr. Rehmann. A igreja foi construída
cerca de nove anos depois, sendo inaugurada em 14 de outubro de 197958.
Destaquem-se algumas características da recém formada comunidade. Chama
a atenção, nos documentos, o predomínio do idioma alemão: as partituras do coral
eram, no começo, todas em alemão59, bem como as reuniões da OASE e os cultos60.
Muitos membros chegaram no Várzea dos Pinhais por motivo de êxodo rural.
Eles cultivavam os laços familiares visitando, sempre que possível, seus parentes.
Percebe-se zelo para com os familiares já falecidos. Kasper informa que o culto realizado no dia de finados, teve uma freqüência baixa, porque “a maioria dos membros
retorna às colônias para visitar cemitérios, onde foram sepultados os seus familiares”61.
A comunidade, desde suas origens, contou com doações significativas para

53

Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 78. Observe-se a finalidade do grupo de senhoras na perspectiva das mulheres e do obreiro.
54
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 78.
55
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 78v.
56
Tal regularidade foi decidida por ocasião da Assembléia Constitutiva da comunidade, a 1ª Assembléia Geral do Sub-Centro Várzea dos Pinhais, realizada em 25.04.69, fl. 1v. Estabeleceu-se então que
as reuniões da diretoria aconteceriam nas primeiras e terceiras quintas-feiras do mês.
57
Cf. Ata da reunião do Presbitério de 2.5.69, fl. 1v; e de 7.8.69, fl. 3 e 3v.
58
Há, na parede frontal da igreja, uma placa com uma inscrição, na qual esta data está bem visível.
59
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 78.
60
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 79.
61
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 77. O pastor informa que
no culto de Finados, em 2.11.69, compareceram 28 pessoas.
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sua vida comunitária, como o harmônio62, a pia batismal e uma jarra63, entre outras
coisas. Fora hóspede em ambientes diversos, como os lares de famílias, o Grupo Escolar Várzea e o salão de baile. Foi apoiada pelas comunidades vizinhas, sobretudo, a
de Santo Augusto, e de obreiros que se engajaram em favor da jovem comunidade.
Contou com a benfeitora família Rehmann e o trabalho dedicado do Presbitério e das
mulheres.
A música estava fortemente presente na vida da comunidade. Uma das primeiras providências que a jovem comunidade tomou foi a de empenhar-se em conseguir hinários e material para o coro64.
Os primeiros documentos da comunidade atestam a boa relação entre as pessoas luteranas e as católicas. O catequista-pastor menciona a participação de católicos na primeira noitada de diapositivos que houve em 24 de janeiro de 196965.
Os documentos comprovam que os conflitos principiaram cedo na comunidade. Kasper escreve que, em junho de 1969, iniciaram os conflitos com Bratz66. Sua
transferência deu-se em janeiro do ano seguinte. Sem pastor, a Comunidade procurou manter, pelo menos, o trabalho regular com jovens, mas a solução encontrada
não durou muito tempo67. No período de 1970 até junho de 1972, houve uma paralisação dos trabalhos com aquele grupo. Segundo o autor, isso se deu porque “apareciam muitas vezes, nas reuniões, jovens com intenções de desvirtuar o ambiente”68.
Em 1972, chega à comunidade o P. Orlando Moacir Keil, assumindo-a integralmente69.
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Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 76.
Cf. W. BRATZ, Várzea dos Pinhais, coluna 1-2. No primeiro culto, Bratz realizou um batismo. Cf. W.
BRATZ, Várzea dos Pinhais, coluna 1-2.
64
Cf. W. BRATZ, Várzea dos Pinhais, coluna 2. O Coro foi formado ainda antes de a Comunidade ser
fundada.
65
Cf. W. BRATZ, Várzea dos Pinhais, coluna 1.
66
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 77.
67
Um jovem, estudante de teologia, atendeu o grupo de jovens local por breve tempo. Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 79.
68
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 79.
69
A partir daqui, interrompo a narrativa. O período que segue não foi pesquisado.
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3.0 - A Comunidade Evangélica de Várzea dos Pinhais : os contextos externo e interno no final da década de 90
De 1822, quando as primeiras famílias de origem portuguesa chegaram à localidade, até o final do século XX, muita coisa mudou. Outros imigrantes foram acomodados naquele lugar, como os alemães, em 1824. Quase dois séculos se passaram desde a colonização.
De acordo com o censo de 2000 - do IBGE -, Várzea dos Pinhais é o bairro
mais populoso do município de Rio Domingos, com 10.500 habitantes70. Um terço
dos eleitores de Rio Domingos residem no Várzea dos Pinhais.
No bairro Várzea dos Pinhais há escolas de Educação Infantil - uma municipal71 e algumas particulares; três escolas municipais de ensino fundamental72; e uma
escola estadual que oferece também o ensino médio73. Os moradores do bairro contam com os serviços de um banco, posto de gasolina, comércio de pequeno e médio
portes (madeireiras, funerárias, lojas de eletrodomésticos, supermercados, farmácias, padarias, ferragens, locadoras de vídeo, imobiliárias), indústrias de calçados e
outras indústrias (de embalagens, cosméticos, confecções, entre outras), oficinas
mecânicas, um posto de saúde, uma sociedade recreativa74. No âmbito das igrejas
cristãs, atuam no bairro as igrejas Católica Romana, Evangélica Assembléia de Deus,
Congregacional, Evangélica Luterana do Brasil e Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil. Em 2000, numa ação conjunta dessas igrejas, foi inaugurada a “Casa Mortuária das Igrejas Cristãs do Várzea”.
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Cf. S. DUTRA, Várzea dos Pinhais : potencial industrial e comercial, p. 1. Segundo o censo de 2000,
a população total do município é de 35.121 habitantes. Cf. Prefeitura Municipal de Rio Domingos, Rio
Domingos, p. 1.
71
Atende 95 crianças de zero a cinco anos de idade. Cf. S. DUTRA, Várzea dos Pinhais : bairro oferece
ensino infantil, fundamental e médio, p. 2, c. 3-4.
72
As três escolas oferecem 1ª a 6ª série e atendem cerca de 1.500 alunos.
73
Essa escola estadual atende cerca de 1.300 alunos, incluindo os estudantes dos cursos noturnos de
1ª a 4ª séries do fundamental. Cf. S. DUTRA, Várzea dos Pinhais : bairro oferece ensino infantil, fundamental e médio, p.2, c. 3.
74
A Sociedade Esportiva Atlântico é um dos principais símbolos do bairro. A Sociedade foi fundada em
1973 e, além de promover bailes e o re-kerp, destaca-se no esporte. Conquistou diversos títulos em
diferentes categorias. Cf. S. DUTRA, Várzea dos Pinhais : bairro oferece ensino infantil, fundamental e
médio, p.2, c. 5-6.
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Várzea dos Pinhais, sendo um dos principais centros de desenvolvimento do
município de Rio Domingos, é considerado um lugar próspero. Funciona ali uma subprefeitura. Contudo, como em outros centros urbanos, também há pobreza e miséria. Carmena Pilger, Secretária do Trabalho, Ação Social e Cidadania de Rio Domingos, numa visita que lhe fiz, mostrou, no mapa do município, a parte pobre do Várzea dos Pinhais. Informou que as pessoas que residem na parte baixa da cidade estão bem situadas, têm emprego e boas condições de vida. Os pobres moram nas
encostas dos morros, nas partes mais altas e muitos são atendidos pela Secretaria
que ela gerencia. A secretária identifica a Vila Freitas como a parte onde se concentra o maior número de famílias carentes. Pilger destaca que os maiores problemas
sociais do município de Rio Domingos, como um todo, são o alto índice de alcoolistas
ativos, tanto homens quanto mulheres, e o grande número de mães solteiras75.
A Paróquia Evangélica Cristo Bom Pastor está situada nesse bairro, que exibe
os contrastes sociais que se verifica no contexto brasileiro como um todo. Passo a
descrevê-la como a encontrei quando do início da pesquisa social.
O patrimônio da Comunidade, em 2000, inclui alguns imóveis em bom estado
e outros, necessitando reformas. A maior parte do patrimônio está concentrado nos
três terrenos localizados numa esquina da rua principal do bairro76. Ali estão o templo, o ginásio de esportes, as salas de trabalho, a cozinha e a casa da zeladoria77.
O templo, inaugurado em 1979, tem a capacidade de acomodar cerca de 250
pessoas sentadas78. Inclui um espaço coberto para a recepção e o encontro da comunidade, que fica na frente da porta da igreja, um quarto de onde se puxa o sino
da igreja, a nave principal, um mezanino e, nos fundos, duas salas e um banheiro.
Uma das salas é usada como sacristia. A outra, como depósito de cadeiras e outros
materiais da comunidade, como os antepêndios para os diferentes tempos litúrgicos.
O acesso ao mezanino é por escadas que ficam nessa sala-depósito.
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Cf. Diversos, 49.31-32.
As dependências da comunidade situam-se na rua que faz divisa entre os municípios de Rio Domingos e Santo Augusto. Muitos membros da Comunidade Evangélica Várzea dos Pinhais residem na área
que pertence a Santo Augusto.
77
A planta baixa dos imóveis sobre os terrenos encontra-se no Anexo 1.
78
Em datas festivas, são acrescentadas cadeiras, ampliando-se a capacidade de acomodação.
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Atrás do templo está o ginásio de esportes, inaugurado em 22 de novembro
de 199879. O ginásio pertence à paróquia. Após muitos anos de planejamento, os
presbíteros decidiram realizar esse investimento. Os líderes aumentaram o número
de promoções, realizaram rifas e outras campanhas para angariar os recursos financeiros para tal. Ao final, fizeram uso de um empréstimo da família Rehmann e, assim, construíram o ginásio na década de 9080. O ginásio pode ser utilizado pelos departamentos da Comunidade, como o Culto Infantil e a Juventude Evangélica, em
datas previamente combinadas com o ecônomo. O uso livre de ônus aos grupos da
Comunidade está restrito aos domingos81.
No mesmo pátio, ligado ao ginásio, há uma construção mais antiga, onde fica
a cozinha. As instalações são simples. A construção é de madeira. Há ali um fogão
comercial, grande; armários e prateleiras onde são guardadas as louças e os utensílios de cozinha; duas pias fundas; um fogão a gás; freezer e geladeira; o necessário,
enfim, para preparar os alimentos das promoções e realizar a limpeza. Emendada na
cozinha, há uma pequena despensa. Perto da despensa, há dois banheiros para uso
das pessoas que freqüentam alguma atividade da comunidade82.
Ao lado da parede dos banheiros, há duas salas de alvenaria, independentes,
onde ocorrem os trabalhos dos grupos. A chamada “Sala da OASE” fora, até a construção da Casa Mortuária, o lugar em que se velavam os mortos. Em 2000, passou a
ser, definitivamente, a sala da OASE. O grupo das mulheres guarda ali os materiais
para os trabalhos manuais. A sala é usada normalmente pelo culto infantil, aos domingos, e, esporadicamente, pelo Presbitério.
A segunda sala é denominada “sala da juventude”. Ali há cerca de 25 cadeiras, uma mesa pequena e uns armários antigos, onde a juventude e o culto infantil
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Cf. Boletim Informativo, nº 39, nov/98 – jan/99, p.3-4.
A partir das Atas das Reuniões do Presbitério de 1999 e 2000, verifica-se que a cada reunião, no
Relatório Financeiro, consta o pagamento de mais uma parcela do empréstimo. Cite-se, por exemplo,
que em junho de 1999 faltava devolver o equivalente a R$ 20.000,00, valor majorado pelos juros
mensais. Cf. Ata nº 534, de 10.06.99, fl. 007v.
81
Um grupo de presbíteros, juntamente com o pastor, por exemplo, ocupa um horário regular nas
quartas-feiras, das 21h-22h, para jogar futebol e pagam o seu custo conforme a tabela vigente.
82
A construção de uma cozinha nova está nos planos do Presbitério, ao lado da reforma da casa pastoral. Em 17.08.00. Cf. Equipe, 15.29-34.
80
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guardam os seus materiais de trabalho. Em 2000, era nessa sala que aconteciam as
reuniões do Presbitério.
A casa da zeladora encontra-se na parte da frente do terreno, perto da rua. A
casa é de madeira. Nessa casa moram dois dos funcionários da comunidade: a zeladora e o ecônomo do ginásio. Os dois são casados entre si e uma de suas filhas, de
19 anos, mora com eles.
Um pequeno quarto da casa da zeladora, como um anexo da casa, com porta
externa exclusiva, abriga a secretaria da comunidade. Há alguns móveis ali, como o
balcão alto, que separa o ambiente em dois, três cadeiras para as pessoas sentarem
enquanto aguardam serem atendidas, uma escrivaninha com uma máquina de escrever e uma prateleira, onde estão três fichários pequenos, caixas, pasta arquivo, e
outras coisas83.
A comunidade administra mais dois patrimônios, quais sejam, a casa pastoral
e o cemitério evangélico, esse localizado a cerca de 2,5 quilômetros e aquela, a 600
metros da igreja.
A comunidade tem cerca de 607 membros inscritos84. Essa contagem segue
uma modalidade antiga, ainda em uso na comunidade. Cada membro é, na verdade,
cada família-membro, somando o total de cerca de 1.200 pessoas batizadas85. Segundo informa o pastor, trata-se de um grupo de pessoas que não apresenta grandes contrastes econômicos entre si. A maioria dos membros trabalha em empresas
de calçados86. Alguns, após passarem por um processo de ascensão, são atualmente
donos de pequenas indústrias, mas iniciaram sua vida de forma simples e humilde.
Há apenas algumas poucas famílias ricas e nenhum pobre87.
Muitas famílias que estão na liderança são migrantes, vindos de San Lorenzo e
de Braço do Sul, cuja distância do Várzea é de 40 e 50 quilômetros, respectivamente,
83

Dados recolhidos na visita que fiz à Secretaria em 07.10.00. Cf. Equipe, 25-29.
Informou-me o secretário da Comunidade em 07.10.00. Cf. Equipe, 26.36. Esse número não é exato. No Retiro de Presbíteros de 2001, trabalhou-se com outro número: 570. Cf. Presbitério, 45.45.
85
Esse número consta no texto que apresenta a Comunidade, elaborado pela esposa do pastor em
dezembro de 2001. Cf. Equipe, 127.28.
86
Citação do mesmo texto. Cf. Equipe, 127.28-29.
87
Conversa com o pastor em 04.04.00. Cf. Equipe, 2.24-25. O secretário afirmou algo diferente, conforme será abordado mais abaixo.
84

188

e falam um dialeto da língua alemã. Migraram “do interior para a cidade em busca de
emprego”88. O grau de instrução das pessoas de meia idade, de modo geral, é de até
a 4ª série. Já os seus filhos estudaram mais, completando, pelo menos, o primeiro
grau. Poucos presbíteros têm o segundo grau, e menos ainda, uma faculdade.
As pessoas prezam a vida social. Freqüentam regularmente bailes, visitam os
conhecidos por ocasião do aniversário e viajam para rever seus parentes na cidade
de origem.
A comunidade dispõe de recursos financeiros advindos das contribuições recebidas dos membros, dos resultados líquidos de promoções, do aluguel do ginásio de
esportes89, do pagamento de sepulturas90 e de doações destinadas para o trabalho
da comunidade.
É mantido pela comunidade o sistema da contribuição mensal fixa, igual para
todos os filiados. O valor da contribuição mínima é de R$ 9,00 por mês91. Há membros que contribuem com a metade do valor92 e outros, que estão isentos da contribuição93.
A comunidade conta com o trabalho remunerado de quatro pessoas: o pastor,
a zeladora, o ecônomo e o secretário. Os três primeiros, em tempo integral.
Benjamim está atuando na comunidade desde 1997. Várzea dos Pinhais é o
seu primeiro campo de trabalho como pastor ordenado. Nascido em 1971, casado
com uma candidata a diácona da IECLB – Camila -, é geralmente o mais jovem na
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Texto que apresenta a Comunidade. Cf. Equipe, 127.25-26.
Além das taxas por horários, aluga-se o ginásio para festas particulares, com preços diferenciados
para pessoas filiadas e não-filiadas à Comunidade. Cf. Ata nº 528, de 14.01.99, fl. 003. A comunidade,
a cada 3 anos, vende espaços na parede interna do ginásio para painéis publicitários. Cf. Ata nº 531,
de 08.04.99, fl. 005.
90
A Comunidade cobra R$ 330,00 por sepultura dupla. O termo usado nas atas é “carneiras”: são as
covas abertas no cemitério que servem para sepultar os mortos. Cf. por exemplo, Ata nº 545, de
13.04.00, fl. 015.
91
Explicações dadas pelo secretário em 07.10.00. Cf. Equipe, 25.54.
92
Até os 21 anos completos, o jovem, solteiro, contribui com “meia”, isto é, R$ 4,50 ao mês. Há mais
pessoas que contribuem nessa categoria, como os aposentados e as mães solteiras, titulares de uma
família. Explicações dadas pelo secretário em 07.10.00. Cf. Equipe, 26.6.
93
O jovem é dependente dos pais até os 17 anos. A partir dos 18 anos passa a ser membro contribuinte, a não ser que, antes disso, constitua família. A partir de 70 anos de idade, o membro é denominado membro honorário e fica isento da contribuição, sendo convidado a participar com uma contribuição voluntária.
89
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reunião do Presbitério. Entre os trabalhos pastorais que lhe competem, manifesta
visível preferência pelo trabalho litúrgico. Benjamim se envolve em comissões de trabalho e assume outras tarefas em nível sinodal e nacional. Escreve textos regulares
para o jornal local, no qual informa sobre a programação da paróquia94.
O secretário, Jorge, trabalha nessa função desde 1989. Nos dois primeiros anos, trabalhou em tempo integral. Mas, por falta de recursos para pagar o seu salário, teve seu horário reduzido e passou a atender na secretaria somente nos sábados
pela manhã. No seu turno de trabalho, Jorge faz a cobrança das contribuições e
marca as palestras pré-batismais.
O trabalho na secretaria é manual. As fichas, quando são preenchidas, o são
na forma manuscrita. A maioria das fichas encontra-se incompleta e desatualizada95.
Jorge conhece, como ninguém, os membros e sua situação. Ele próprio não necessita ter os dados escritos na ficha. Com o fichário desatualizado, acaba sendo uma
pessoa indispensável para o Presbitério, que, além de ter vínculos de amizade com
ele, depende das informações que ele armazena na sua memória.
A zeladora, Tereza, é esposa do ecônomo, Rubem. Depois de duas experiências negativas, as pessoas mostram-se satisfeitas com os serviços prestados por ela.
Tereza, diferentemente das suas antecessoras, participa da vida da Comunidade, dos
cultos, e passou a integrar oficialmente a Diretoria da OASE, quebrando com isso,
uma regra interna. Contudo, Benjamim e as senhoras entrevistadas manifestavam
reservas quando falavam de Tereza, sobretudo por seu jeito autoritário e incisivo,
que constrange as lideranças diante de decisões.
Rubem é responsável pelo ginásio de esportes. É uma pessoa prestativa. Participa dos cultos. Ele e a zeladora alternam sua participação nas reuniões do Presbitério, uma vez que um dos dois precisa atender o ginásio de esporte, cujo horário de
funcionamento mais intenso é após as 18h, diariamente.
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Esse engajamento extra-paroquial é visível no Relatório das Atividades Pastorais. Nesse relatório,
anual, as atividades extra-paroquiais constam sob o item Diversos. Cf. Relatórios pastorais anuais,
apresentados às Assembléias Ordinárias da Paróquia em 1998, 1999, 2000.
95
Para ilustrar, na ficha da família Rehmann consta apenas o nome do pai de família. Não consta o
nome da esposa, nem do filho, nem o endereço, nem as datas de nascimento, casamento, nada além
do nome do Sr. Rehmann. Cf. Equipe, 29.1-4.
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A comunidade conta com o trabalho voluntário de um organista. Frederico é
solteiro, irmão mais velho de uma família numerosa, e responsável por sua mãe, viúva. Ajuda a sustentar três irmãos. Aprendeu a tocar harmônio com a diaconisa Gisela
Beulke nos anos 80, e vem ao culto quando pode e quer, não assumindo com a comunidade um compromisso fixo.
Semanalmente há cultos na igreja, com exceção do quinto domingo do mês,
quando, normalmente, o pastor está dispensado de sua tarefa e o templo fica fechado.
Já na terceira semana do mês, o culto é realizado no sábado e não no domingo, para atendimento a um ponto de pregação no bairro vizinho. Esse ponto de pregação iniciou suas atividades em maio de 1998, ocorrendo cultos mensais, na Associação de Moradores, com uma freqüência média de 23 pessoas por culto.
A comunidade tem os seguintes departamentos ativos: Presbitério, OASE, juventude evangélica, culto infantil, grupo de oração, coral e grupo de canto96. Cada
departamento necessita captar recursos financeiros para custear seu programa de
trabalho. Por esse motivo, a agenda da comunidade prevê pelo menos uma promoção mensal. As mais tradicionais são o baile da lingüiça (em março), o mocotó (no
inverno) e o jantar-baile (em agosto), promovidos pelo Presbitério e pela OASE, e o
chá de aniversário (em setembro), organizado pela OASE.
O trabalho do culto infantil, segundo Benjamim, está atravessando um período
crítico97. Os orientadores fazem um trabalho que não é considerado satisfatório. Eles
não aceitam a orientação de Benjamim. Marcam e desmarcam reuniões sem avisar o
pastor. Há pouca freqüência de crianças no culto infantil. Quando as crianças se apresentam nos cultos, cantam sempre as mesmas músicas.
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O trabalho com adolescentes, chamado ensino confirmatório, não é considerado um departamento
da comunidade. Ele tem a duração de dois anos, de modo que há, anualmente, dois grupos de jovens
confirmandos: o do primeiro e o do segundo ano.
97
Diálogo com Benjamim em 23.05.00. Cf. Equipe, 7.48-52.
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O grupo de oração foi fundado em 1999. A idéia de iniciá-lo surgiu no seio da
OASE98. É um encontro aberto, e que acontece duas vezes por mês, meia hora antes
dos ensaios do grupo de canto99.
O coral mantém a característica de ser um coral de parentes, como quando da
sua fundação. Os ensaios em 2000 acontecem na casa da família Rehmann100.
O grupo de canto – um outro grupo que se reúne para cantar - foi fundado
por Benjamim e sua esposa. As lideranças da comunidade participam dele. A partir
do grupo de canto, Benjamim introduz, nos cultos101, cantos litúrgicos e hinos novos,
contemporâneos.
Há uma certa concorrência entre os dois coros. Isso ficou evidente quando
Benjamim teve que administrar o impasse surgido quando ambos os coros se preparavam para cantar no 5º Domingo da Páscoa/2000102. Nesse culto, estava prevista a
visita da diaconisa Sofia Sanf, coordenadora do Departamento de Diaconia da IECLB,
e da diaconisa norte-americana Louise Williams, presidenta do DOTAC103. A líder do
grupo de canto não aceitou a co-atuação dos dois coros. Benjamim conseguiu persuadir o coral a adiar sua participação para o domingo seguinte, alegando que o culto
do dia das mães reúne muito mais gente104.
Uma atividade importante para a reflexão e a organização da comunidade é o
retiro de Presbíteros. Ele é realizado num lar de retiros ou num lugar próprio para
encontros com pernoite, reunindo as lideranças durante cerca de 24 horas. O retiro
não tem poder decisório em si, mas os assuntos que preocupam os presbíteros e que
necessitam de mais tempo de reflexão e debate são trabalhados nos retiros e trazidos em forma de proposta para a subseqüente reunião do Presbitério. No retiro de
98

As mulheres decidem fundar o Grupo de Oração, com encontros quinzenais, na reunião de planejamento para 1999. Cf. Ata da OASE nº8/98, de 08.12.98, fl. 28v
99
Diálogo com Benjamim em 23.05.00. Cf. Equipe, 4.43-44.
100
Diálogo com Benjamim em 23.05.00. Cf. Equipe, 8. 34-38.
101
Diálogo com Benjamim em 23.05.00. Cf. Equipe, 6.42-45.
102
Diálogo com Benjamim em 23.05.00. Cf. Equipe, 8.41-44.
103
DOTAC é um órgão internacional que congrega irmandades e comunhões diaconais em nível das
Américas e das Ilhas Caribenhas. A descrição do culto encontra-se em: Cultos, 1-10.
104
Diálogo em 23.05.00. Cf. Equipe, 9.17-20. O Culto do Dia das Mães foi destacado por Kasper como
um culto que reúne muita gente em 1969. Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea
dos Pinhais, fl. 77. Esses cultos reúnem o dobro de pessoas em relação aos demais cultos. Em 1999,
reuniram-se 178 pessoas e em 2000, 198 pessoas.
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presbíteros de 2000, Benjamim propôs o tema da participação das crianças na eucaristia105.
A programação da comunidade é divulgada a todas as famílias-membro através de um calendário anual com doze folhas, na forma de planilhas mensais. Em cada folha, há a publicidade dos estabelecimentos que patrocinam o calendário. Além
disso, a cada quatro meses, é entregue um Boletim Informativo da Paróquia às famílias. O pastor é responsável por esse veículo interno de comunicação. Nele, trata de
assuntos pertinentes à vida comunitária ou litúrgica106.
Esses materiais são entregues nas casas por 12 zoneadores. As famíliasmembro estão divididas por setores, de acordo com o endereço domiciliar. Cada zoneador é responsável por um setor. Essa organização é anterior à vinda de Benjamim
ao Várzea.
A construção da Casa Mortuária das Igrejas Cristãs do Várzea dos Pinhais foi
uma experiência ímpar de cooperação entre as igrejas cristãs atuantes no Várzea dos
Pinhais107. O terreno e o projeto arquitetônico foram doados pela prefeitura de Rio
Domingos108, e as comunidades religiosas responsabilizaram-se por custear a mãode-obra e o material109. O objetivo comum de levantar verbas para a construção oportunizou encontros entre as pessoas das diferentes denominações religiosas110. A
Casa Mortuária era uma necessidade sentida pela comunidade civil do Várzea dos
Pinhais. Antes disso, as capelas dos hospitais de Santo Augusto serviam como local
para velórios, o que trazia dificuldades para a família e para os conhecidos111.
A cooperação recíproca entre as comunidades Católica Romana e de Confissão
Luterana é uma das características do Várzea dos Pinhais. Não foi somente por oca-
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Diálogo em 23.05.00. Cf. Equipe, 7.25-28.
O Boletim Informativo ocupa o espaço de uma folha, escrita dos dois lados. Além do tema, o Boletim Informativo contém convites para promoções e palestras e informa sobre falecimentos, casamentos e batismos realizados.
107
Cf. Ata nº 539, de 26.10.99, fl. 011v.
108
Boletim Informativo nº 43, nov./99-jan/00, p. 3. E: Ata nº 539, de 26.10.99, fl. 011v.
109
Cf. Ata nº 539, de 26.10.99, fl. 011v.
110
Membros das igrejas realizaram promoções em conjunto e separadamente, nas suas igrejas, e
fizeram visitas aos moradores do lugar, “um por um”, com o fim de arrecadar os recursos necessários.
Cf. Boletim Informativo nº 43, nov./99-jan/00, p. 3.
111
Entrevista com Roni, Cf. Diversos, 10.38-39.
106
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sião dos encaminhamentos dados à Casa Mortuária que as pessoas de ambas as denominações religiosas encontraram-se e trabalharam lado a lado112. Há senhoras católicas que participam do grupo da OASE, motivo pelo qual as senhoras luteranas
procuram falar em português quando as católicas vêm para as reuniões113. Roni afirmou que essa hospitalidade é coerente se a comunidade defende lemas como “Aqui você tem lugar”, e explicou: “Todas são filhas de Deus, não só nós os evangélicos. Todos. A gente precisa um do outro.”114
Assim como as mulheres são companheiras, também os obreiros das duas igrejas o são.115 O padre coopera avisando, pelo equipamento da Igreja Católica Romana, os falecimentos de membros luteranos da comunidade116. Roni explicou esta
boa relação assim: “É como se diz muito por aqui: Deus é um só, somos todos irmãos”.

117

Quanto aos documentos da comunidade, o fichário ativo e inativo encontra-se
na secretaria. Os livros de atas antigos, tanto das reuniões ordinárias do Presbitério
quanto das assembléias da paróquia, encontram-se, na sua maioria, na casa pastoral. Acompanha cada livro o livro de presenças, no qual as pessoas assinam seus
nomes de próprio punho. Os livros de atas em uso ficam aos cuidados das pessoas
que secretariam as reuniões.
O Livro de Atas das Assembléias Gerais da Paróquia ainda é o mesmo, iniciado
em 1969. Acontecem assembléias ordinárias uma vez ao ano, o que garantiu tanto

112

Entrevista com Roni. Cf. Diversos, 9.40-41.
Entrevista com Roni. Cf. Diversos, 11.27-28.
114
Entrevista com Roni. Cf. Diversos, l1.18-19.
115
Roni chega a expressar-se assim: “Sabe o que que acontece, é que nosso padre e nosso pastor
são muito amigos.” Roni usa o pronome “nosso” referindo-se a ambos os clérigos. Entrevista com
Roni. Cf. Diversos, 11.1-2.
116
Roni contou: “a igreja católica tem um alto-falante e quando falece alguém católico é assim: toca o
sino da igreja católica, segue um canto “Silêncio” e aí, o padre anuncia quem faleceu no alto-falante.
E quando falece alguém da comunidade [luterana], toca o sino da igreja evangélica e o padre da igreja católica anuncia o nome do falecido. No início foi falado um pouco, mas agora estão acostumados.”
Entrevista com Roni. Cf. Diversos, l1.6-11.
117
Entrevista com Roni. Cf. Diversos, l0.43-44.
113
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tempo de uso do livro118. Sua conservação, contudo, não é boa. Há folhas soltas e
textos ilegíveis pelo uso de canetas que borraram o papel no decorrer dos anos119.
O livro ‘Registros dos Cultos’ é o único que fica guardado na sacristia. Igualmente, ainda está em uso o livro iniciado em 1969120. É um livro tamanho ofício, que
prevê oito itens a respeito do culto, os quais devem ser registrados sempre que ocorre um culto. Os itens estão dispostos em oito colunas e são: 1. Data; 2. Texto – anota-se o texto bíblico da prédica -; 3. santa ceia – registra-se nessa coluna o número
de pessoas que participaram na eucaristia -; 4. Freqüência – número total de participantes no culto. 5. Coleta – valor da oferta recolhida no culto -; 6. Batismo – número
de batismos realizados -; 7. Língua – idioma em que ocorreu o culto -; 8. Oficiante.
Os cultos realizados no ponto de pregação desde março de 1998 são registrados num caderno, criado e atualizado pelo pastor. Os dados estão dispostos em cinco colunas: 1. Data; 2. Ofertas; 3. Pessoas – referindo-se ao número de participantes; 4. Santa ceia – número de comungantes; 5. Texto – referindo-se ao texto bíblico
para prédica.
Os registros feitos na forma de atas são realizados por pessoas que se dispõem ao cargo de secretária ou de secretário. É visível a importância que tem o relatório financeiro para os dois principais grupos decisórios. Ele não é esquecido e é
registrado em detalhes.
As atas das reuniões da Diretoria da OASE são breves e não seguem as normas usuais na redação de atas. Não indicam a data por extenso, nem citam o horário em que a reunião inicia e termina. É comum a secretária citar assuntos, sem escrever a decisão que foi tomada a respeito. É usual faltar uma das assinaturas anun118

A Assembléia Ordinária da Paróquia de 1999 ocorreu em 14.02.00 e está registrada na folha 48v
do livro Cf. Ata nº 26, de 14.02.00, fl 48v-50.
119
Não cabe aqui uma detalhada descrição a respeito dos documentos da Comunidade. Mas chamou a
atenção que, no meio dos livros de atas do Presbitério e do Livro de Presenças, há folhas avulsas,
soltas, que são, na verdade, documentos da Comunidade. Entre elas, menciono: uma carta para a JE
de 18.08.88; recibo de depósito bancário de 24.12.91; nota fiscal de 20.09.79; carta da IECLB à paróquia, de junho/1996; carta da Editora Sinodal à Comunidade, de maio de 1991; manuscritos de relatórios financeiros (sem data) e de atas (03.08.99; 08.06.99); cópia do Estatuto da Paróquia, com observações manuscritas, cuja letra é do Benjamim; listas oficiais de presenças de reuniões em folhas
soltas, de 01.02.90, e outra, sem data.
120
Os cultos de 2000 estão registrados a partir da folha 30v. Cf. Centro Evangélico Várzea dos Pinhais
– Comunidade Evangélica de Santo Augusto 1969 – Registro dos cultos, fl. 30v e seguintes.
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ciadas no final das atas121. Em nosso terceiro contato, apontei ao colega Benjamim o
fato das atas estarem incompletas. O pastor disse que o quesito para a escolha da
secretária é que ela tenha letra bonita. “O fato”, continuou o pastor, “é que as pessoas são muito simples e estudaram pouco”122.
As atas das reuniões do Presbitério estão mais completas. Também ocorre faltar a assinatura da secretária123, e é usual não mencionarem nem a oração nem o
horário de encerramento das reuniões124. Essas observações possibilitam ao investigador que ele levante suspeitas sobre o porquê desses fatos, embora deva tomar
cuidado ao fazer afirmações com base tão somente nos registros escritos125.
Nas atas dos dois grupos constam assuntos que subentendem informações,
como é o caso dos “plantões”126. Foi somente com o tempo que eu mesma compreendi o que isso significava. Trata-se das pessoas que se oferecem como voluntárias
para ajudar nos cultos. Os plantões assumem a recepção da comunidade litúrgica,
entregando-lhe hinários e folhetos; contam os participantes da assembléia litúrgica e
a da eucarística, responsabilizam-se pelo preparo da mesa e ofertório; contam a oferta e registram os dados do culto no livro de registros dos cultos.
A diversidade de linhas teológicas que há na IECLB também tem seus reflexos
na Comunidade Evangélica de Várzea dos Pinhais. Ela surgiu e cresceu num contexto
em que o chamado Movimento Encontrão exercia forte influência. Isso explica a imediata evangelização ocorrida nos primeiros meses de constituição da comunidade127.
O Movimento Encontrão, regendo-se pela diretriz: “Discípulos fazendo discípulos”, estimula a capacitação dos leigos para uma vida espiritual pessoal intensa e
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Ambas as assinaturas, da secretária e da presidenta, faltam na Ata OASE nº 6/99, de 07.08.99, fl.
30. Das 10 atas que a Janete secretariou em 1999, apenas três têm as duas assinaturas.
122
Em 26.05.00. Cf. Equipe, 13.37-38.
123
Menos comum. Por exemplo, cf. Ata nº 540. de 11.11.99, fl. 012.
124
Apenas uma ata de 1998, menciona a oração de encerramento. Cf. Ata nº 527, de 17.12.98, fl.
002v.
125
Na prática, depois, verifiquei que as reuniões dos dois grupos diretivos são encerradas com oração.
126
Cada ata de reunião ordinária do Presbitério encerra com o item: Plantões. Seguem nomes arrolados ao lado das datas dos cultos que acontecerão entre a reunião que finda e a próxima já agendada.
127
Conforme já referido, a evangelização foi realizada pelo P. John Aamot de 3 a 5 de abril de 1969.
Cf. E. E. KASPER, Crônica do Centro Evangélico de Várzea dos Pinhais, fl. 77.
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para o testemunho da fé cristã, com vistas à conversão das pessoas para Cristo. Essa
ênfase deixou suas marcas na Comunidade.
Benjamim, mais identificado com as premissas da chamada Pastoral Popular
Luterana (PPL), introduziu uma perspectiva diferente. A PPL advoga o engajamento
social e contextualizado da fé cristã, aproximando-se daquilo que defende a Teologia
da Libertação.
Alguns sinais, não tão fundamentais, mas que exemplificam as mudanças propostas, paulatinamente, pelo pastor, são a reintrodução do uso do hinário oficial da
IECLB nos cultos e a adoção do hinário O Povo Canta, organizado pela PPL, nos demais trabalhos comunitários128. Benjamim oferece aos presbíteros os devocionários
Castelo Forte e Semente de Esperança, este da PPL e aquele, um devocionário tradicional na IECLB129.
É uma característica do Movimento Encontrão motivar os leigos a proferirem
as orações. Desde a chegada de Benjamin a essa comunidade, observa-se que,
quando o pastor está na reunião, é ele quem faz as orações. Os leigos, mesmo sabendo formulá-las, o fazem apenas quando o pastor está ausente130.
O grupo de jovens foi o que mais resistiu a essas mudanças. Os líderes da JE
conservavam as ênfases da comunhão, oração, testemunho para a conversão para
Cristo, convidando palestrantes que harmonizavam com suas convicções. Estabeleceu-se
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Numa reunião do grupo de jovens, aconteceu um enfrentamento oral entre o
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Benjamim contou que, quando chegou na Comunidade, estavam em uso os “hinários amarelos e
azuis” , impressos pelo Movimento Encontrão nos anos 70. Os hinários denominam-se Cantarei ao
Senhor.
129
Cf. Ata nº 537, de 09.09.99, fl. 010v.
130
Segundo as atas das reuniões do Presbitério, um leigo fazer a oração é algo incomum. Uma exceção encontra-se na ata de fevereiro de 1999. O presidente da Comunidade fez a oração de abertura
da reunião, uma vez que o pastor encontrava-se de férias. Cf. Ata nº 529, de 11.02.99, fl. 003v. Já
nas atas das reuniões da Diretoria da OASE de 1998, as senhoras, algumas vezes, são as que assumem essa tarefa. Em 1999, passa a ser normal que o pastor faça a oração.
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discordâncias131. Para evitar maiores enfrentamentos, o pastor resolveu retirar-se132.
Apesar dessa situação, o pastor conta com o apoio do Presbitério e das lideranças da OASE. Nos dois grupos há pessoas que igualmente mantêm a linha evangelical. Suas intervenções, no entanto, são moderadas.
O único filho da família Rehmann, benfeitora da comunidade, apresenta essa
postura de tolerância. Ele optou por filiar-se à Igreja Batista de Santo Augusto. Ao
mesmo tempo, mantém-se ligado à comunidade como regente do coral. No ano de
2000, seu filho freqüentou o ensino confirmatório133.
Há alguns membros que se afastaram completamente da Comunidade, e acusam-na de ter abandonado a preocupação espiritual e de ocupar-se tão somente
com construções e coisas materiais. Essa crítica é dirigida aos presbíteros e ao pastor, e passa a ser algo constante, integrando o pano de fundo da própria pesquisa
social.
Busquei informar-me a respeito das ações diaconais promovidas pela comunidade. Através da leitura das atas e documentos, não encontrei algo que indicasse
para um possível acento diaconal nas atividades desenvolvidas ou articuladas pelos
presbíteros. Investiguei sua prática de cooperar com instâncias locais. Constatei que
a comunidade teve uma experiência negativa ao emprestar suas dependências a
uma escola local134. O grupo visitante usou a igreja e causou estragos135. Depois disso, a partir das atas, verifica-se uma comunidade menos acolhedora e prestativa com
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Noemi contou-me a respeito deste enfrentamento. Um de seus filhos, a partir dali, parou de freqüentar as reuniões do grupo de jovens. Noemi narrou: “Deu um problema uma vez no estudo, mas
como eu disse: Eu não vou antes na juventude, antes que os dois se acertaram de novo. E, não sei,
eles falaram muito sobre o Encontrão e o pastor Benjamim não concordava com muitas coisas, aí ele
chegou mesmo falou pra nós, o pastor, que ele mostrou a Bíblia pra ver se estava escrito na Bíblia. Aí
ele se levantou e foi embora. Perguntei se quem foi embora foi o líder da JE. Ao que Noemi respondeu:- É.” Entrevista com Noemi. Cf. Diversos, 21.47-22.5.
132
O colega Benjamim narrou-me essa situação na Reunião de Equipe em 23.09.00. Cf. Equipe,
20.30-38.
133
Conversa com Benjamim em 04.04.00. Equipe, 3.11-21.
134
O Presbitério concordou em ceder o ginásio para a escola Dom Pedro Segundo. Cf. Ata nº 526, de
03.12.98, fl. 001v.
135
Cf. Ata nº 528, de 14.01.99, fl. 003.
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organizações vizinhas ou com grupos religiosos que solicitam empréstimo de instalações ou hospedagem136.
Uma pista a ser perseguida quando se busca saber sobre a ação diaconal da
comunidade é checar o destino dado às ofertas recolhidas nos cultos. Contudo, as
atas de 1998-2000 não informam, especificamente, sobre esse assunto. A Comunidade do Várzea segue o plano de ofertas da IECLB que, em 2000, reservou às comunidades o direito de destinar 12 coletas137. Constatei que o culto infantil, como
departamento, solicitou uma oferta ao Presbitério, no que foi atendido138.
Nas atas de 1999, ao planejar o culto anual de Ação de Graças, consta que o
Presbitério organizou uma oferta em espécie e destinou-a para o Abrigo MaternoInfantil (AMATIN), de Santo Augusto/RS139.
No ano de 1999, aparece nas atas do Presbitério o assunto da contratação de
uma obreira diaconal. Segundo relatou o pastor, a idéia partiu da OASE140. As atas
da OASE, no entanto, não a mencionam nenhuma vez141. Consta que o Presbitério
convocou uma reunião extraordinária para tratar, especificamente, da contratação da
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Verifica-se que isso aconteceu em quatro ocasiões em 1999. O Presbitério não consente que a
comunidade da Assembléia de Deus utilize as dependências da Comunidade para um almoço. Ata nº
535, de 08.07.99, fl. 008v. Noutra reunião, o Presbitério nega o empréstimo das churrasqueiras para
uma creche que planejava realizar ali uma promoção e não aceita hospedar um grupo de jovens do
movimento Repartir Juntos. Isso implicaria providenciar alimentação para um dia inteiro para os hóspedes. O motivo alegado para a recusa, conforme a ata, foi: “foi decidido que não temos infraestrutura (sic) para isso”. Cf. Ata nº 540, de 11.11.99, fl. 012.
137
Dos 56 cultos ordinários no ano de 2000, 41 coletas têm seu destino predeterminado, restando 12
para a comunidade destinar. Cf. IECLB, Ofertas Nacionais da IECLB – 2000, p. 18-19.
138
O Presbitério destinou a oferta de pentecostes de 2000 para o trabalho do culto infantil. Cf. Ata nº
544, de 09.03.00, fl. 014v.
139
O Abrigo Materno-Infantil é um Lar que abriga gestantes sozinhas. É uma instituição diaconal fundada e mantida pela Comunidade Evangélica de Santo Augusto. O Presbitério planeja realizar um
Ofertório in natura no culto de Ação de Graças, reunindo alimentos, produtos de limpeza e roupas. Cf.
Ata nº 532, de 13.05.99, fl. 006- 006v. Na reunião seguinte, incluem o item “roupa de crianças recém-nascidas”. Cf. Ata nº 534, de 10.06.99, fl. 008.
140
Em 04.04.00. Cf. Equipe, 1.15-17.
141
A inexistência completa de qualquer referência a esse assunto nas atas da Diretoria da OASE é
uma dessas situações em que me perguntei, como investigadora, a respeito do seu significado. O
silêncio das atas pode significar que o assunto não foi tão importante para as mulheres a ponto de ser
registrado. Ou, que o assunto foi secundário para a mulher que secretariou a reunião. Nesse caso, a
secretária teria o poder de decidir sobre os assuntos que constam ou não nos registros oficiais do
grupo? Se, no entanto, era um assunto importante para o grupo, por que não foi reinvindicado por ele
quando da leitura e aprovação da ata na sessão seguinte? O silêncio das atas pode também ser analisada na perspectiva da falta de importância dada aos registros históricos.
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obreira diaconal.
Nessa reunião, em maio de 1999, participaram 21 pessoas e o pastor não estava presente142. Consta na ata: “e nos foi colocado o motivo da reunião extraordinária. A Diretoria da OASE achou bom começarmos a trabalhar mais a parte espiritual
da comunidade e para isto elas sozinhas não estão bem preparadas e pediram ajuda
ao Presbitério”. Mencionam a esposa do pastor, a candidata a diácona Camila que,
estando sem trabalho, poderia ser contratada para “trabalhar conosco”.143
O Presbitério deliberou a respeito e, considerando as dívidas que tinha, decidiu que não se queria precipitar, adiando a decisão para o ano de 2000, quando teria
melhores condições para assumir essa despesa fixa144.
Na reunião de junho do mesmo ano, contudo, foi realizada uma votação secreta quanto a abrir a vaga oficialmente, e o resultado foi positivo145. A decisão, porém, carecia de homologação por parte da assembléia da paróquia, marcada para
2000146.
Na reunião ordinária de fevereiro de 2000, poucos dias antes da assembléia
geral da paróquia, o Presbitério decidiu adiar, mais uma vez, a contratação da obreira diaconal para 2001, alegando a necessidade de definir as tarefas que caberão a
ela147. Conforme previsto, o assunto da contratação da obreira diaconal foi tratado
na assembléia da paróquia. O texto da ata registra: “O Presbitério criou à (sic) vaga
de obreira diaconal, mas ficará para mais tarde a contratação de uma pessoa, quando a paróquia estiver em melhores condições financeiras o que foi aprovado por todos presentes à assembléia”.148
O argumento da falta de condições foi usado noutra ocasião, ligada a um trabalho diaconal. Segundo Noemi, a comunidade não aceitou assumir a responsabili-

142

Cf. Ata nº 533, de 25.05.99, fl. 007.
Cf. Ata nº 533, de 25.05.99, fl. 006v.
144
Cf. Ata nº 533, de 25.05.99, fl. 007.
145
Das 17 pessoas presentes, 15 votaram “sim”, e 2 , “não”. Desse modo, a Comunidade Evangélica
de Várzea dos Pinhais abriu a vaga para uma obreira diaconal. Cf. Ata nº 534, de 10.06.99, fl. 007v e
008.
146
Adendo anexado à ata do mesmo dia. Cf. Ata nº 534, de 10.06.99, fl. 008.
147
Cf. Ata nº 543, de 10.02.00, fl. 014.
148
Livro de Atas das Assembléias Gerais, Ata nº 26, de 14.02.00, fl. 50.
143
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dade pelo trabalho diaconal no bairro Santa Helena, conforme fora proposto pela
Comunidade Evangélica de Santo Augusto149.
Constata-se, a partir da leitura dos documentos, que a preocupação com a ação diaconal está pouco presente nas deliberações do Presbitério e da comunidade
como um todo. Isso já não ocorre com a OASE. Através da leitura das atas das reuniões regulares da Diretoria da OASE, procurei identificar ações diaconais promovidas
pelo grupo.
O grupo de mulheres mantém contribuições regulares para duas instituições
diaconais, quais sejam, os Asilos Pella Bethânia, em Taquari/RS150, e o Abrigo Materno-Infantil, em Santo Augusto/RS151.
A Diretoria da OASE promove campanhas esporádicas em prol de entidades
beneficentes. No final de 1997, a então presidenta Roni, motivou o grupo a visitar o
Casa da Menina-moça de Santo Augusto152, sendo que o grupo enviou, inclusive,
uma doação para o Lar153. No final de 1999, a Diretoria da OASE decidiu promover
uma campanha de alimentos não-perecíveis, destinando-a para a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Rio Domingos/RS. A doação substituiu o tradicional presente de amiga-secreta que cada filiada ao grupo trazia para a reunião de
encerramento154

149

Noemi afirmou que foram as mulheres que se valeram dessa argumentação. Disse: “E a Santa
Helena era pra nós ficar. Mas elas não queriam, as mulheres, elas acharam que nós não tinha condições de fazer”. Perguntei se ela estava falando da Santa Helena? “Sim, era pra ficar pro Várzea. Mas
Várzea acharam que não tinham condições.” Entrevista com Noemi. Cf. Diversos, 32.4-6. Na Santa
Helena localiza-se uma creche com capacidade para cerca de 40 crianças, fruto do trabalho diaconal
realizado pela Comunidade Evangélica de Santo Augusto a partir dos anos 60 naquele bairro.
150
Nas atas da Diretoria da OASE constava apenas “carnê para o asilo”, cf. Ata OASE nº 1/00, de
01.03.00, fl. 31. Noemi comentou na entrevista a respeito e terminou por esclarecer que asilo era
este. Disse ela: “As vez que eu era presidente, alguns anos atrás, começamos com o carnê para o
asilo de Taquari. E até hoje.” Entrevista com Noemi. Cf. Diversos, 27.15-16. Sobre a instituição, ver
Glossário.
151
Cf. Ata OASE nº 6/99, de 07.08.99, fl. 30.
152
Cf. Ata OASE nº 23/97, fl. 26. O Casa da Menina-moça é uma instituição que abriga meninas e
adolescentes carentes.
153
Cf. Ata OASE nº 01/98, de 21.03.98, fl. 26v.
154
A idéia partiu da presidenta do grupo, Roni, que na entrevista narrou: “em vez de trazer aquele
presente de dois reais, [sugeri] que cada uma trouxesse um alimento não perecível. Assim, juntas,
fariam um cesto com alimentos e dariam para alguém que precisasse. Todas concordaram com essa
idéia e fizemos um rancho até bem grande com o que cada uma trouxe. E foi para uma creche da Rio
Domingos, da APAE”. Entrevista com Roni. Cf. Diversos, 9.5-12.
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A Diretoria da OASE mantém, também, um trabalho de visitação na época natalina às senhoras filiadas que são idosas e/ou estão enfermas155.
O grupo de senhoras ampara instituições, mas não as conhece pessoalmente.
Quando se trata de uma doação em víveres, elas delegam a entrega da doação para
algumas representantes do grupo. É o que aconteceu com as doações destinadas
para o AMATIN no culto de ação de graças de 1999156, e para a creche da Santa
Helena157 no culto de ação de graças de 2000.
Nas entrevistas, procurei aprofundar o assunto e recolher mais informações
sobre as ações diaconais desenvolvidas pelas mulheres. Verifiquei, tanto nos relatos
das entrevistadas quanto no de outras pessoas que conversaram comigo, a prática
da diaconia de vizinhança, espontânea, realizada pelas pessoas no seu contexto.
Noemi disse que procura socorrer as pessoas que batem à porta de sua casa,
em busca de alimentos ou roupas, cobertores e um colchão. Ela acha que não se
deve negar ajuda a ninguém que vem pedir158.
Suzana, de origem católica, também conhece a experiência de defrontar-se
com pessoas pobres que estão atrás de qualquer ajuda. Contou que acrescentou frutas, colhidas no seu pomar, ao ajudar um carroceiro que pedia papéis velhos, vidros
e material reciclável159. Ela narrou a experiência de ter acolhido em sua casa,
no
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natal

de

1999,

duas

crianças

do

Casa

da

Menina-moça,

de

Cf. Ata OASE nº 7/98, de 1/12/98, fl. 28
Entrevista com Roni. Cf. Diversos, 6.35-38.
157
Noemi não conhece a creche que foi construída na Santa Helena pela Comunidade Evangélica de
Santo Augusto. Ela disse: “Não, nunca fui lá. Tamos ajudando sempre. Agora domingo vai de novo
coisas para lá, no domingo - culto de Ação de Graças - mas eu sempre ajudei, eu já fiz cuca, e coisas
e tudo, e ajudei para festinha que tem lá, mas eu nunca fui.” Entrevista com Noemi. Cf Diversos,
19.23-25.
158
Entrevista com Noemi. Cf. Diversos, 29.39-40.
159
Suzana contou: “Ontem de manhã mesmo, levantei, veio um rapaz profissional, ele tem uma carrocinha, recolhe papel, papelão, plásticos, latinhas, dei também laranja, limões, ajudei, bah, me senti
tão bem...ganhei o dia hoje, né?” Entrevista com Suzana. Cf. Diversos, 40.15-18.
156
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Santo Augusto/RS160.
O pastor contou que manteve por um tempo uma ajuda regular na forma de
alimentos a um menino pobre que batia à porta de sua casa. No dia combinado, ele
podia vir para recebê-los161. Benjamim narrou uma experiência que, segundo ele, foi
mais arriscada. Hospedou um ex-presidiário, dando-lhe alimento, acesso ao banho e
levando-o à rodoviária, assumindo o custo da passagem para a sua cidade natal162.
A comunidade, como instituição religiosa, igualmente é procurada por pedintes. Benjamim relata que a zeladora manda essas pessoas até a casa pastoral163. O
pastor contou que, na sua casa, mantinha alimentos separados para o caso de ser
abordado por pedintes mas, de tantos que vinham, suspendeu a ajuda, pois isso sobrecarregava seu orçamento familiar164.
A partir das entrevistas, constatei que há membros que têm experiência e
formação diaconais. Noemi foi voluntária do trabalho que a Comunidade Evangélica
de Santo Augusto realizava na década de 70 no bairro Santa Helena. Todas as segundas-feiras à tarde, ela atendia crianças, enquanto as mães delas participavam
dos cursos de corte e costura e de confecção de acolchoados. Além desse trabalho,
Noemi também era voluntária nos sábados e domingos, quando trabalhava com o
Ensino Confirmatório e com o culto infantil165.
Quatro senhoras da Comunidade participaram do curso de multiplicadoras de
saúde, desenvolvido pela diaconisa Alessandra Davi nos anos 90. Esse curso foi

160 Suzana narrou: “...no Natal do ano passado, eu peguei duas meninas do Lar das Meninas. Tem o
Casa da Menina-moça aqui na, na São Rafael, então elas são órfãos de pai e mãe, então época de
Natal, Páscoa, tu pode buscar, eu busquei, são duas irmãs, é, ficaram comigo aqui, foi uma experiência muito boa. (...)... fiquei mais um fim de semana, né? É porque eu não tinha experiência e o primeiro dia deram um pouco de trabalho, até que eu consegui uma vez captar, porque elas era assim,
elas queriam carinho, tanto que de noite para dormir antes de deitar, elas faziam folia não queriam
dormir, tu tinha que xingar até que eu me sentei do lado das duas e comecei a alisar a cabeça e conversar, quando vi estavam dormindo. Foi pra chamar a atenção." Entrevista com Suzana. Cf. Diversos,
40.30-34; 30.41-46.
161
Diálogo em 04.04.00. Cf. Equipe, 2, 32-34.
162
Diálogo em 04.04.00. Cf. Equipe, 2, 34-40. Benjamim contou que esse ex-presidiário retornou uns
meses depois e apresentou-se a Benjamim como aquele a quem ele havia hospedado e auxiliado.
Diálogo em 04.04.00. Cf. Equipe, 2, 40-42.
163
Diálogo em 04.04.00. Cf. Equipe, 2, 28-29.
164
Diálogo em 04.04.00. Cf. Equipe, 2, 30-32.
165
Entrevista com Noemi. Cf. Diversos, . 18.14-17; 19.3-17.
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desenvolvido em São Leopoldo, ao longo de seis finais de semana, durante um ano.
A partir dele, essas senhoras iniciaram, em 1999, um trabalho com exercícios físicos,
no próprio grupo de mulheres, mas o trabalho não teve continuidade166.
É membro da comunidade uma ex-aluna da Escola Seminário Bíblico Diaconal
que, nos anos 90, concluiu o curso de formação de diáconos, tendo sido reprovada
no estágio. Marlene é solteira e participa, basicamente, dos cultos.
A visitação está ao encargo do pastor. Ele menciona essa atividade em cada
relatório anual que apresenta à assembléia da paróquia. Nestes, consta o número
aproximado de visitas realizadas, definindo os períodos do advento e da páscoa como os mais intensos na realização dessa atividade167. No relatório de 1999, Benjamim menciona que as senhoras o acompanharam em algumas das visitas realizadas168.
Verifiquei que as pessoas entrevistadas sentem falta de alguns trabalhos no
âmbito da comunidade. Noemi menciona a necessidade de ser organizado um trabalho com casais169 e com a terceira idade170. O trabalho com idosos é mencionado
igualmente por Suzana171 e Roni172.
Roni manifestou o desejo de que a OASE tivesse um grupo de visitadoras que
pudesse visitar idosos e enfermos em instituições. Roni disse:

166

Entrevista com Noemi. Cf. Diversos, 30.41-43; 31.14-24. Suzana, quando perguntada sobre os
trabalhos que ela almeja, referiu-se ao trabalho iniciado pelas multiplicadoras de saúde. Suzana disse:
“E, e ter uma atividade, de repente assim dançar, fazer um pouquinho de ginástica que a gente ali
antes de terças-feira, a gente tinha uma meia hora, pra gente assim depois terminava mais cedo umas quatro e meia, era até a cinco,.. a gente fazia um pouquinho de física... aquilo é tão bom prá
gente sabe... porque mexe com tudo, né ...com músculo, sabe aquela coisa tensa que tá, né... acho
que é isto aí que falta ali... é o exercício físico, né, soltar, sair daquela... rotina”. Entrevista com Suzana. Cf. Diversos, l36.13-18.
167
No Relatório das Atividades Pastorais de 1997, seu primeiro ano no Várzea, Benjamim cita que
foram realizadas mais de 60 visitas, sendo que 12 incluíram a celebração da Santa Ceia e três foram
em hospital. Cf. Relatório das Atividades Pastorais de 1997, folha única. Em 1998, o número foi “em
torno de 60 visitas, sendo que em algumas delas (...) foi celebrada a Santa Ceia”. Cf. BENJAMIM,
Relatório das Atividades Pastorais de 1998, folha única.
168
No relatório, Benjamim expõe que realizou em torno de 50 visitas. Algumas dessas, com Santa
Ceia. Cf. BENJAMIM, Relatório das Atividades Pastorais de 1999, p. 1.
169
Entrevista com Noemi. Cf. Diversos, 26.16-31.
170
Entrevista com Noemi. Cf. Diversos, 26.2-12, 11-14.
171
Entrevista com Suzana. Cf. Diversos, 36.1-5; 37.9.
172
Entrevista com Roni. Cf. Diversos, 7.40-8.14.
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E é sempre lembrado e falado sobre visita para idosos e pra doentes
nos hospitais. Eu sempre queria que a gente tivesse um grupinho assim, vamos supor, umas três ou quatro senhoras que seria mais as líderes, que essas sempre convidassem mais pessoas no grupo e fizer visitas nos hospitais, nos lares de idosos. (...) E esse trabalho não é só das
líderes, as que estão na Diretoria, mas é de todas as senhoras outras
também. A gente tem muita coisa pra fazer, muita coisa. Agora essa
semana vai a senhora tal visitar hospital tal ou outro hospital. Não precisava sempre ser as mesmas, mas essas se responsabilizam. Isso seria
válido. Essa é uma parte que nós queria pra gente ajudar173.
Suzana sonha com um trabalho diaconal organizado a partir da comunidade.
Ela disse: “(...) aí fora tem muita pobreza, muita coisa. Se tu vai pensar em ajudar
todo mundo, tu não consegue, mas ainda acho, assim, que a gente tem que se doar
mais para os outros. Ali nós trabalhamos muito só para dentro da igreja, né? Acho
que isto falta.”174 Pedi que Suzana explicasse melhor o que queria dizer com suas
palavras. Ela disse: “Que nem a gente já falou outra vez aqui, tá, trazer roupa usada,
quem tivesse, trazer ali. Daí a gente ali um dia ia selecionar todas, tal família precisa
disso e isso, isso, alguém ia lá levar”. 175
Esse também foi o desejo manifesto por Noemi, que idealiza o trabalho nos
moldes daquele que conheceu nas décadas de 70 e 80176.
O pastor expressou que gostaria de contar com um grupo apto para atender e
socorrer os casos dos pedintes177.
As entrevistadas mencionaram a necessidade de ter mais pessoas, além das
que já participam, para desempenharem essas tarefas. Falaram da necessidade de
ter-se uma pessoa disponível para articular e organizar esses trabalhos. Suzana e
Noemi expressaram, ainda, que tais idéias não têm aceitação na Comunidade.

173

Entrevista com Roni. Cf. Diversos, 6.45-7.1; 7.12-16.
Entrevista com Suzana. Cf. Diversos, 38.24-27.
175
Entrevista com Suzana. Cf. Diversos, 39.1-3.
176
Na entrevista com Dona Noemi, perguntei que trabalhos ela gostaria que fossem criados na Comunidade. Ela mencionou, ao lado do trabalho com casais e com idosos, “assistência também é uma
coisa mais importante acho que tudo: ajudar mais. Eu não sei. Isso é... eu disse pro pastor Benjamim: Se tu vai conseguir isso na nossa comunidade... é uma coisa boa, mas eu sei que eu passei com
isso pra ajudar aquele tempo na Santa Helena,(...)”. Cf. Entrevista com Noemi. Diversos, 26.35-38.
177
Diálogo em 04.04.00. Cf. Equipe, 2, 27-28.
174

205

Noemi e Suzana apontam Benjamim como alguém que tem motivado a Comunidade a olhar para além de si mesma. Noemi disse: “Porque o pastor sempre diz
que ali onde tem as casinhas, onde tem as casinhas pequenas, ali a gente tem que
fazer visita, procurar o pequeno.”178
Suzana destaca a insistência e firmeza de Benjamim quando disse: “Porque
disso ali, porque são contra. Benjamim, assim, tá batendo pé em muita coisa. Tá
fazendo mudar, tá querendo mudar muita coisa, talvez ainda não da maneira como
ele queria, porque a gente vê, têm coisas, faz dum jeito agora, tá noutro, sabe, acho
que é por aí mesmo, muitas vezes tem que bater o pé, né? Se é pra melhor!”179
Com essas informações, teve início minha inserção na Comunidade Evangélica
de Várzea dos Pinhais, relatada na continuidade desta parte.

178
179

Entrevista com Noemi. Cf. Diversos, 28.7-8.
Entrevista com Suzana. Cf. Diversos, 43.27-31.

VI - A EVOLUÇÃO DA PESQUISA SOCIAL

1.0 - Introdução
Concluída a etapa de coleta de informações sobre a comunidade, iniciei a parte de co-atuação nos cultos. Passei a me reunir regularmente com o pastor para o
preparo dos cultos semanais e participei das reuniões dos dois grupos decisórios.
Este capítulo apresentará com mais detalhes cada grupo no qual ou com o
qual trabalhei. O objetivo deste capítulo é descrever o processo que se deu nos diferentes âmbitos de atuação, procurando identificar se houve intensificação ou não da
presença da diaconia ou da ação solidária nos campos descritos. Muitos dos assuntos
serão tratados mais de uma vez, pois serão focalizados na perspectiva de cada grupo
pesquisado. Os temas abordados se apresentam, primeiramente, inacabados. O quadro vai sendo completado na medida em que o processo dos diferentes grupos é
descrito.

2.0 - A equipe de obreiros e suas reuniões de trabalho
Benjamim e eu estávamos por iniciar uma caminhada conjunta com um conhecimento recíproco pouco profundo. Os primeiros contatos, feitos no primeiro semestre de 2000, nos forneceram informações básicas para a co-atuação na comunidade.
Além do trabalho conjunto que estávamos iniciando, nos encontramos em outros eventos. Integramos o Fórum de Liturgia da IECLB que, no ano de 2000, teve
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seu segundo encontro1. O Fórum nos proporcionou uma experiência de trabalho e
um conhecimento recíproco que antecedeu a inserção propriamente dita. A reunião,
em nível nacional, teve a incumbência de preparar subsídios para o Concílio Geral da
IECLB, a realizar-se três meses depois, propondo, a partir da liturgia consensual na
IECLB, passos necessários e possíveis para implementá-la.
Durante os dois anos da inserção, a composição da equipe de trabalho do ministério compartilhado se modificou. Cabe mencionar que Camila, esposa de Benjamim, era colaboradora esporádica nos cultos, sobretudo no que tange à música. Ela
esteve presente em algumas reuniões ao longo de toda a inserção.
Subdividi as reuniões de equipe em quatro fases distintas, com base nas características de cada fase.
A primeira fase estende-se de abril a agosto de 2000. A finalidade das reuniões era a de que eu fosse informada, pelo pastor, a respeito da vida da comunidade,
sua dinâmica, suas potencialidades e fragilidades. Além de explicar as atividades regulares da comunidade, apresentar as características de cada grupo de trabalho, o
obreiro inteirou-me a respeito de como desenvolvia sua atividade litúrgica e sobre
seus planos para a comunidade, tanto em relação à liturgia quanto à diaconia.
Colocou à minha disposição os documentos que lhe solicitei, como os livros de
atas das Assembléias Paroquiais do ano de fundação da mesma (1969), e os das reuniões do Presbitério e da Diretoria da OASE de 1998, 1999 e 2000. Desse modo,
pude buscar ali informações e sondar o trabalho que os grupos vinham desenvolvendo recentemente. Forneceu-me exemplares de Boletins Informativos, conforme os
tinha sobrando numa estante em sua casa. Presenteou-me com a agenda sinodal2 e
com cópia dos relatórios pastorais de 1997 a 1999, que foram apresentados às Assembléias Paroquiais anuais.
Na primeira reunião, Benjamim definiu o que para ele é comunidade cristã.

1

O 2º Encontro do Fórum de Liturgia da IECLB foi realizado em Rodeio Doze em Rodeio/SC, de 1113.07.00. Benjamim participou na qualidade de representante de um dos 18 Sínodos da IECLB e eu,
como integrante do Conselho de Liturgia da IECLB (CoLi).
2
Reunião da equipe, realizada em 04.04.00. Cf. Equipe, 4.25-30. Doravante, abrevio a frase, citando
tão somente: “Em”, seguido da data da reunião.
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Disse que “a comunidade cristã deve ser um grupo próximo, que se apóia, que se
carrega mutuamente, com quem as pessoas podem desabafar e se alegrar.”3 Foi
com base nisso que introduziu no culto da comunidade um momento, denominado
compartilhar, no qual as pessoas podem compartilhar alegrias e tristezas. Benjamim
disse que a participação das pessoas tem crescido. Segundo o pastor, “este é o papel
do obreiro: ajudar a construir essa comunidade, esses laços.”4
Benjamim falou de seu intuito de animar a comunidade para a prática diaconal, visando pessoas necessitadas fora do âmbito da comunidade. Afirmou que na
comunidade não há pobres5. Explicou que o AMATIN tem sido o ponto de referência
para os líderes locais como a instituição alvo de doações. Quando há sobras de alimentos nas promoções, as mesmas são encaminhadas para lá6.
Benjamim disse que tem motivado à prática diaconal nos textos que escreve
para os jornais locais e a partir dos cultos que oficia7. Junto aos jovens confirmandos
do 2º ano, trabalha o acento diaconal da vida cristã a partir do filme O Anel de Tu-

cum. Após assisti-lo com os confirmandos, oferece um anel para cada um, ressaltando que o uso do anel é um sinal do compromisso que cada qual assume em favor da
vida8.
O pastor contou que o uso do suco de uva integral, em substituição ao vinho,
é a prática litúrgica em uso na comunidade. Há membros que alegam que o suco
prejudica os diabéticos. Mas, para o obreiro, esse assunto está decidido, pois possibilita a inclusão dos alcoolistas em recuperação à mesa eucarística9.
A
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Em 04.04.00. Cf. Equipe, 2.50-3.2. Benjamim repetiu essa definição em três momentos da reunião.
Em 04.04.00. Cf. Equipe, 3.3-4.
5
Em 04.04.00. Cf. Equipe, 2.24-25.
6
Em 04.04.00. Cf. Equipe, 3.38-41.
7
Em 23.05.00. Cf. Equipe, 9.33-37.
8
Em 23.05.00. Cf. Equipe, 5.19-30. A reunião de 23.09.00 seguiu-se a este momento. Cf. Equipe,
17.19-20.
9
Em 23.05.00. Cf. Equipe, 9.50-10.3.
10
Em 04.04.00. Cf. Equipe, 1.23-30.
4
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Informativo11.
O tema que está sendo trabalhado intensamente na comunidade pelo pastor é
a inclusão das crianças na ceia12. O Presbitério mantém sua posição de que apenas
pessoas que passaram pela Confirmação podem participar da ceia do Senhor. Benjamim criou o rito litúrgico da Bênção aos não comungantes, que se segue à eucaristia. A participação de todos os batizados na ceia foi o tema central do Retiro de
Presbíteros, ocorrido em julho de 200013.
A segunda fase das reuniões de trabalho estendeu-se pelo segundo semestre
de 2000. A exemplo da primeira, a equipe de trabalho esteve composta pelo pastor
Benjamim e por mim, diácona. As reuniões semanais, com duração não inferior a 70
minutos, tinham por objetivo principal a preparação dos cultos.
As reuniões aconteciam em diferentes lugares e dias da semana – na sacristia,
no escritório da casa pastoral, na sala de OASE ou numa sala da biblioteca da Escola
Superior de Teologia, em São Leopoldo/RS, geralmente a partir das quartas-feiras. A
primeira reunião nesses moldes aconteceu na sacristia da igreja14. Nessa reunião
Benjamim mostrou-me o funcionamento do sistema de som, dos microfones e do
órgão, orientou-me sobre os procedimentos e os lugares litúrgicos, procurando deixar-me à vontade no espaço litúrgico.
Benjamim segue a seqüência de leituras bíblicas proposta pelo Lecionário Ecumênico. Cada um de nós, individualmente, antes das reuniões de trabalho nos
preparávamos com base nos textos bíblicos indicados. Benjamim me deu outros materiais úteis para o trabalho: o calendário da comunidade e o livrete da IECLB com
motivações para as ofertas nacionais15.

11

Cf. Boletim Informativo nº 43, Ano XI, novembro 1999 a janeiro 2000, p. 1-2. No texto, Benjamim
esclarece que a ceia para ausentes não curará ninguém nem efetuará milagres, mas que lembra que
todos são corpo de Cristo e que demonstra que sente-se falta daquela pessoa ausente. O pastor pede
que se alguém tiver uma sugestão de como também o suco pudesse ser levado aos ausentes, gostaria
de receber sugestões.
12
Em 23.05.00. Cf. Equipe, 7.25-35.
13
Benjamim compartilhou a respeito. Em 17.08.00. Cf. Equipe, 15.9-15.
14
Em 17.08.00. Cf. Equipe, 14-16.
15
Em 23.09.00. Cf. Equipe, 21.4-6.
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Tornou-se usual o pastor trazer para as reuniões, em duas vias, o roteiro do
culto em preparação. Tendo já esquematizado a prédica, compartilhava o acento que
daria a ela, não de forma fechada, mas aberta, aceitando minhas contribuições.
Mais a meu pedido, fazíamos uma breve avaliação do culto realizado no domingo anterior. Benjamim acrescentava um ou outro comentário ouvido na comunidade, tanto no sentido de crítica quanto de aceitação.
As reuniões de trabalho, pouco a pouco, ganharam uma estrutura e um ritmo
próprio. Além de servirem para o planejamento das atividades litúrgicas, as reuniões
tornaram-se um espaço para perguntas e explicações sobre liturgia e sobre a comunidade, para compartilhamento de percepções e idéias, para checar a inserção e o
processo dela decorrente. Minha participação nessas reuniões era ativa. Procurei trazer assuntos ligados à nossa prática litúrgica e propor encaminhamentos para algumas situações específicas.
Observei que, no transcorrer do tempo, passamos a falar mais abertamente
sobre as convicções pessoais que sustentam nossa prática. Aprofundamos aspectos
observados na comunidade, identificando melhor seus focos de conflito e suas possibilidades como coletivo.
Um dos focos de conflito na comunidade está no fato de ter-se líderes de diferentes linhas teológicas na comunidade. No ano de 2000, um dos representantes do
grupo evangelical foi o delegado da comunidade na assembléia sinodal. Quando retornou da assembléia, o presbítero disse ao pastor que achava a comunidade pouco
espiritual e que, por isso, não participaria mais dos cultos. Acrescentou que a comunidade necessitava de evangelizações. Benjamim concordou que poder-se-iam realizá-las, desde que fosse na perspectiva do tema que orientou a assembléia: os cristãos são instrumentos de paz, justiça e amor no mundo16. Dentro deste contexto,
Benjamim afirmou:
(...) para mim, a gente não tem o Cristo no coração. O Cristo está no
outro. E só no encontro com o outro, temos o encontro com o Cristo.
Porque, se tivéssemos o Cristo no nosso coração, a gente poderia

16

Em 23.09.00. Cf. Equipe, 19.52-20.6.
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guardá-lo bem guardado ali, só para si, e ter contatos com ele de forma
discreta e secreta, sem implicações na vida pública, externa17.
Quanto às evangelizações, elas não foram realizadas.
Benjamim e eu compartilhamos a respeito do que nos ocupava ao lado da prática comunitária local, em especial, atividade e cursos de liturgia e diaconia, cujo aprendizado decorrente foi incorporado nas nossas reflexões.
Entre as atividades e cursos realizados, cito, particularmente, o seminário internacional com diáconas e diáconos da Suécia e da Noruega18 cujo tema foi Diaconia e Teologia da Libertação no contexto da América Latina19. Benjamim não participou pessoalmente do seminário, mas acompanhou-o à distância através da sua esposa, a qual participou integralmente. O casal hospedou 2 diáconas suecas por dois
dias. Por serem dias com pouco atividade regular na comunidade, elas participaram
tão somente no ensaio do grupo de canto, que se realizou no horário costumeiro.
Menciono também os cursos de liturgia nos quais participei na qualidade de
assessora: o curso de liturgia II, destinado a obreiros do Sínodo Rio-Paraná,20 e curso de liturgia na perspectiva da diaconia21. Essas atividades, além de relembrarem
conteúdos importantes e proporem temas para o diálogo na reunião de trabalho, me
fortaleciam na busca de aprimoramento no labor litúrgico que estávamos exercitando.
Dos assuntos com os quais nos ocupamos na segunda fase das reuniões, destaco o incentivo dado à OASE de estender suas campanhas à comunidade através do
culto, como a campanha para os flagelados pelas chuvas e a dos medicamentos usa-

17

Em 23.09.00. Cf. Equipe, 20.16-20.
Realizado em São Leopoldo/RS de 15 a 22/09/00.
19
O programa do Seminário, as palestras, as sínteses dos trabalhos em grupo e os relatos das visitas
a campos diaconais foram compilados, posteriormente, na forma de um livro. Cf. NORDSTOKKE, Kjell
et alii. Intercâmbio da Diaconia : Suécia, Noruega e Brasil. Porto Alegre, 2000.
20
Realizado em Cascavel/PR, de 19-21/09/00.
21
Esse curso foi ministrado aos estudantes da Associação Diacônica Luterana, em Serra Pelada/ES, de
15-18/11/00.
18
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dos22. Outro assunto foi a adequação dos objetos litúrgicos para o ofertório e para a
eucaristia23.
Benjamim mostrava-se surpreso com a dedicação do pastor sinodal às vítimas
das fortes chuvas24. Tamanho desprendimento chamou sua atenção.
A mudança do espaço litúrgico foi alvo dos planos mais imediatos: depois da
troca de alguns móveis do espaço litúrgico - da mesa e da cruz25-, planejamos colocar a mesa eucarística no centro da comunidade litúrgica e dispor a congregação em
semi-círculos. Benjamim planejou fazê-lo no culto de advento, propondo uma experiência litúrgica diferente: o culto seria realizado, excepcionalmente, no ginásio de esportes. A intenção era a de, a partir dali, modificar o espaço litúrgico na igreja26. Este
plano, entretanto, não vingou27.
A partir de uma de nossas reuniões, na qual compartilhei sobre o enfoque diaconal do batismo cristão, Benjamim convidou-me para assumir a Introdução ao Batismo nos cultos Batismais28, destacando, cada vez, um aspecto do batismo, algo que
se manteve durante todo o período da inserção.
O kyrie eleison foi outro tema de nossas reflexões. Em dezembro, numa reunião de equipe, depois de definirmos o tema do culto de acordo com as leituras bíblicas, e escrevermos, separadamente, nossas partes, lemos nossos textos um para o
outro e conversamos a respeito. Benjamim apreciou o kyrie eleison que formulei com

22

Benjamim motivou as senhoras na sua reunião da Diretoria, reunião na qual eu não pude estar
presente. Em 07.10.00. Cf. Equipe, 31.31-35.
23
Substituiu-se a bandeja, que fora pega aleatoriamente para o recolhimento da oferta, por vasilhames especialmente confeccionados para o ofertório; e introduziu-se panos para cobrir as espécies
eucarísticas e para limpar as bordas dos vasos eucarísticos, em substituição dos guardanapos de papel. Em 04.10.00. Equipe, 24.10-12. Em 25.10.00. Cf. Equipe, 35.36-37.
24
Ele contou-me que, no domingo, dia 15.10.00, o pastor sinodal foi ao culto em Rosales de manhã,
ajudou a servir durante a festa da comunidade e, à tarde, ainda foi visitar os flagelados das comunidades do Sínodo. Reunião da equipe em 18.10.00. Cf. Equipe, 33.46-50.
25
Em 23.09.00. Cf. Equipe, 22.41-42. Trocou-se a cruz e a mesa antigas pelas novas.
26
Em 23.09.00. Cf. Equipe, 23.4-6.
27
Em 29.11.00. Cf. Equipe, 36.6-8. Segundo Benjamim, as senhoras da OASE pediram que o culto
fosse na igreja, porque dá muito trabalho levar todas as cadeiras até o ginásio e depois, trazer de
volta.
28
Como o culto do dia seguinte tinha um batismo, compartilhei que também o catecumenato na Igreja Antiga estava estruturado com a preocupação de ensinar para o candidato ao batismo que assumir
a condição de cristão implicava a prática do bem, da diaconia. Benjamim entusiasmou-se e convidoume para dizer isso aos pais e padrinhos no batismo. Em 07.10.00. Equipe, 31.54-32.8.
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palavras próprias. Disse-me que isso confirmou para ele que esse elemento da liturgia pode ser escrito de forma atual, conservando os temas que lhe são próprios29.
A partir de janeiro de 2001, passou a integrar a equipe uma bacharel em teologia. Simone veio realizar seu Período Prático de Habilitação ao Pastorado (PPHP) na
Comunidade Evangélica de Várzea dos Pinhais. O PPHP estendeu-se até dezembro de
200130. Esse período perfaz a terceira fase das reuniões da equipe.
O ano de 2001 iniciou com mudanças significativas na comunidade. O Presbitério, inquirido insistentemente por pais de jovens quanto ao trabalho que acontecia
na juventude evangélica (JE) e, verificando o crescente afastamento do grupo de
jovens dos trabalhos da comunidade, convocou uma reunião extraordinária para fevereiro. O descompasso das linhas teológicas e da forma de trabalho defendidas pelos líderes da JE, por um lado, e pelo obreiro pastor, por outro lado, foram explicitadas. O clima da reunião foi tenso, embora o diálogo tenha se mantido em bom nível.
O pastor recebeu respaldo maciço do grupo de presbíteros. Percebendo-se sós, os
líderes solicitaram demissão de suas funções de liderança. Entregaram os livros de
registros do grupo de jovens, colocaram-se à disposição para eventual colaboração e
despediram-se31.
Esse acontecimento ocasionou um novo início para o trabalho com jovens na
comunidade. Concomitantemente, houve uma renovação das lideranças do trabalho
com o culto infantil, uma vez que a coordenadora encerrou sua cooperação no final
de 2000, passando a ocupar-se com seu casamento.

29

Benjamim mencionou que o pastor sinodal dissera que não conseguia imaginar como se poderia
propor um outro texto para o kyrie. Em 15.12.00. Equipe, 38.17-27.
30
No caso específico da IECLB, é a igreja que envia aqueles que concluíram o curso de teologia e que
querem integrar o quadro de obreiros da igreja para o Período Prático de Habilitação ao Pastorado.
Nesse período, o bacharel em Teologia passa a estar vinculado à igreja e não à instituição de formação teológica. O pastor local assume o papel de mentor e acompanha localmente o (ou a) candidata
ao ministério pastoral. A igreja promove encontros ao longo do ano com todos os candidatos ao ministério pastoral para troca de experiências e acompanhamento do processo em que se dá a habilitação ao pastorado.
31
A reunião foi convocada pelo Presbitério e o assunto central foi assim definido: “o isolamento da
JETRI da comunidade” (Juventude Evangélica de Várzea dos Pinhais). Cf. Ata nº 555, de 08.02.01. fl.
023. A ata da reunião extraordinária é uma das mais extensas do livro de atas. A reunião realizou-se
em 15.02.01. Cf. Ata nº 556, fl. 023v- 025v.
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Com a presença da candidata ao ministério pastoral Simone na comunidade,
as reuniões da equipe passaram a ter outras características. Benjamim dispunha agora de uma parceira diária de diálogo, uma vez que o PPHP é de tempo integral. Muitos assuntos do dia-a-dia da comunidade eram conversados e elaborados por Benjamim e Simone e somente o que eu solicitava era-me repassado.
Observei que ambos se esforçavam em incluir-me, colocando-me a par inclusive de códigos que os dois criaram no transcorrer do trabalho. Um dos assuntos
constantemente trazidos à reunião era o do alto índice de falecimentos que ocorreu
no período, o que proporcionou à candidata ao ministério pastoral múltiplas atuações
pastorais no contexto de morte, sepultamento e luto32.
O roteiro do culto passou a ser preparado pela pessoa responsável pela Interpretação da Palavra. Benjamim e Simone alternavam-se nessa tarefa. Todos vivíamos um processo de aprimoramento da prática litúrgica, o que era perceptível na
apresentação dos próprios folhetos de culto33.
Aprendíamos uns com os outros. Desenvolvemos a liberdade de corrigirmonos reciprocamente. Estávamos todos aprendendo.
Benjamim atribuiu-nos o papel de parceiras para discutir seu programa de ação litúrgica e diaconal na comunidade. Para poder atender a essa demanda, foi necessário acrescentar uma reunião à parte da já existente. Passamos a reunir-nos
uma vez por mês com a finalidade de programar e planejar a articulação litúrgica e
diaconal na comunidade. Essas reuniões aconteceram, na maioria das vezes, após as
reuniões da Diretoria da OASE, nas quartas-feiras, e tinham a duração de mais de
duas horas.
Essa terceira fase das reuniões de trabalho, que incluiu as duas formas de encontros – a semanal e a mensal -, caracterizou-se pelo preparo da ação litúrgica e
32

Cite-se, por exemplo, em 07.03.01, cf. Equipe, 53.43; em 16.03.01, cf. Equipe, 62.17-18, 30-35;
em 02.05.01, cf. Equipe, 90.42. No ano de 2001 foram realizados 11 sepultamentos, o que representou um alto índice para a média anual na comunidade que é de seis sepultamentos por ano, informou
o pastor à Assembléia no seu relatório anual. Em 15.12.01. Cf. Presbitério, 113.17-18.
33
Simone desenvolveu seu próprio estilo de roteiro, criando um cabeçalho de identificação e, não
raro, inserindo um desenho pertinente ao tema do culto. O cabeçalho identificava a comunidade, a
data, o nome do domingo, o texto bíblico e a cor litúrgica. O roteiro passou a ter as quatro partes da
liturgia bem destacadas, o que, no início, não acontecia.
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pela reflexão e elaboração de um programa que visava articular o assunto da diaconia e da renovação litúrgica na comunidade.
Benjamim iniciou 2001 motivado para dar andamento à perspectiva diaconal
na comunidade. Na primeira reunião mensal da equipe de trabalho, apresentou-nos
sua idéia, que nos acompanhou durante todo o ano34. Benjamim estava iniciando a
articulação para a criação de um projeto de missão diaconal. Idealizou que o projeto
necessitaria de uma sede, a ser instalada numa localidade muito pobre, e o trabalho
diaconal desenvolver-se-ia a partir de trabalho com grupos. Benjamim planejou priorizar o atendimento a mulheres e crianças, propondo grupos de reforço escolar, palestras sobre saúde, trabalhos manuais, entre outros35.
Simone e eu participamos da reflexão, entusiasmando-nos com os planos.
Benjamim acreditava que haveria a possibilidade de conseguir verbas para a construção e a manutenção num primeiro período, passando a comunidade a assumir integralmente o trabalho e os custos após certo tempo.
Nossas reuniões de trabalho passaram a abordar o assunto regularmente, atualizando-o e elaborando-o ainda mais. Benjamim assumiu-o como sua meta. Apontou-o como o “futuro” da comunidade36 e transformou-o no ponto culminante do retiro de presbíteros de 200137.
Outro assunto recebeu destaque nas reuniões da equipe: a música. Benjamim
encetou a idéia da criação de um grupo de instrumentistas, os quais assumiriam, a
princípio, a música nos cultos vespertinos do terceiro sábado do mês38. O grupo foi
criado em março e passou a reunir-se mensalmente, na tarde do sábado, antes do
culto.

34

Em 07.03.01. Cf. Equipe, 48.16-22.
Em 07.03.01. Cf. Equipe, 48-49.
36
Em final de março, Benjamim escreveu um texto para uma revista alemã, sob o título “Motivar diaconia a partir do culto”. Dividiu o texto em três partes: passado, presente e futuro. Mostrou-nos o
texto na reunião de 04.04.01. Cf. Equipe, 67.29-30. A síntese do texto encontra-se em: Equipe, 70.1271.11.
37
Apresentou-nos o seu plano na reunião de 02.05.01. Cf. Equipe, 87.47-88.41. Os dados coletados
por ocasião do retiro, realizado em 05-06.05.01, estão em: Presbitério, 39.4-56.46. O assunto volta na
secção que aborda como o Presbitério reagiu à idéia.
38
Em 07.03.01. Cf. Equipe, 47.36-39.
35
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Ao lado desses assuntos, a equipe ocupou-se com outros pontos importantes
para a vida litúrgica e comunitária. Conforme tinha sido agendado anteriormente39,
coube à equipe de trabalho a tarefa de motivar e viabilizar, pela primeira vez na Comunidade do Várzea, a celebração do tríduo pascal40. O preparo para esse evento
exigiu a formação de uma equipe litúrgica que incluiu líderes leigos. Benjamim convidou presbíteros para formarem a equipe de liturgia. Duas pessoas voluntariaram-se,
o presbítero Otávio e a presbítera Amélia41.
A equipe litúrgica recebeu uma preparação prévia em São Leopoldo, juntamente com outras equipes litúrgicas e demais interessados42. Depois disso, foram
realizadas reuniões preparatórias locais, nas quais definiram-se a liturgia de cada
celebração e os objetos litúrgicos a serem providenciados, e dividiu-se as partes da
liturgia entre a equipe litúrgica43.
A preparação do tríduo pascal requereu uma intensificação de atividades na
Comunidade Evangélica de Várzea dos Pinhais, ampliando minha esfera de atuação
na comunidade. O assunto tríduo pascal foi o tema do estudo bíblico realizado com
o grupo de mulheres44. Ensaiamos os cantos com o grupo de instrumentistas45 e com
o grupo de canto46. Participei de um encontro do grupo de oração47.
Algumas vezes, no primeiro semestre de 2001, procurei ressaltar, na equipe, a
importância da formação diaconal das lideranças leigas, indicando o curso de multiplicadores de diaconia como uma boa proposta48. Benjamim propôs-se a reforçar o

39

O Presbitério acatou a sugestão do pastor de incluir a realização do tríduo pascal na comunidade.
As datas foram agendadas na reunião de planejamento para 2001, em 21.12.00. Cf. Presbitério,
19.46-49.
40
O tríduo abrangeu os dias 12 a 15 de abril de 2001.
41
Amélia, desde início de 2001, é a 1ª secretária do Presbitério.
42
Além da Comunidade de Várzea dos Pinhais, participaram as Comunidades de Igrejinha, de Esteio e
da Escola Superior de Teologia. Cf. S. GEORG. Tríduo Pascal, p. 6.
43
Reunião com os leigos, em 06.04.00. Cf. Equipe, 70-71; reuniões da equipe de obreiros, em 09, 10
e 14.04.01, cf. Equipe, 71, 72 e 74-76, respectivamente.
44
Realizado em 07.04.01. Cf. Equipe, 87. Benjamim mo convidara.
45
Em 08.04.01 e 14.04.01. Cf. Equipe, 71 e 76-77, respectivamente.
46
Em 10.04.01. Cf. Equipe, 72-73.
47
O grupo de oração reuniu-se antes do ensaio do grupo de canto. Deste modo pude participar de
ambos. Em 10.04.01. Cf. Cultos, 107-109.
48
Em 07.03.01. Cf. Equipe, 49.30-32.
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convite para as mulheres no encontro para estudo bíblico49. No primeiro culto de abril, Benjamim motivou para o curso nos avisos comunitários50. Mas não houve uma
resposta positiva por parte das demais senhoras da OASE.
Em maio, voltei a insistir quanto a informar claramente a comunidade sobre
sua tarefa diaconal. O trabalho do culto infantil deveria ser motivado a destinar sua
oferta para fins diaconais, e não para a auto-manutenção, como costumava fazer51.
Seria importante oportunizar contato entre as lideranças e pessoas em necessidade
através de visitas52. Benjamim acenou para a possibilidade de fazer uso dos cultos
vespertinos como espaço de catequese diaconal53.
Em maio de 2001, Benjamim ausentou-se da comunidade por três semanas,
para férias54. Simone e eu assumimos os cultos. Foi nesse período que assumi, pela
primeira vez, a prédica do culto, sobre o tema ofertório55.
Simone e eu realizamos duas reuniões de preparação dos cultos sob nossa
responsabilidade. Numa delas, ela compartilhou que se estava confirmando para ela
a necessidade premente de apoio poimênico às mulheres que freqüentavam o grupo
da OASE56. Manifestou que os estudos bíblicos que ela liderava acabaram caracterizando-se como uma reunião de um grupo de auto-ajuda. As mulheres desabafavam,
faziam revelações a respeito das relações familiares, e expressavam dores e sofrimentos que carregavam ao longo de suas vidas. Simone via a necessidade de um
trabalho de visitação às mulheres, com vistas, até mesmo, a aconselhá-las a buscarem ajuda terapêutica profissional57. Perguntada se falou a respeito com o colega

49

O estudo aconteceria dia 20.03.01. Em 07.03.01. Cf. Equipe, 49.31-32.
Em 01.04.01. Cf. Cultos, 102.39. Uma pessoa, a partir dessa motivação, realizou o curso: Marlene,
a que fez o curso diaconal completo há anos atrás.
51
Em 02.05.01. Cf. Equipe, 90.27-28.
52
Sugeri, como exemplo, levar a liderança para um assentamento do MST (Movimento dos SemTerra). Em 02.05.01. Cf. Equipe, 90.28-29.
53
Em 02.05.01. Cf. Equipe, 90.12-14.
54
De 13.05.01, após o culto do dia das mães, em 01.06.01, antes do culto de pentecostes. Cf. Presbitério, 67.41-43.
55
Assumi-o para o culto vespertino do sábado, na sede, em 19.05.01, e no ponto de pregação, no
dia seguinte, 20.05.01. Combinamos isso na reunião de 17.05.01. Cf. Equipe, 92.34.
56
Em 17.05.01. Cf. Equipe, 93.23-32.
57
Em 17.05.01. Cf. Equipe, 94.22-25.
50
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Benjamim, ela respondeu que sim, superficialmente, mas que não chegaram a um
encaminhamento concreto58.
Nas reuniões de junho de 2001, ampliamos o assunto música. Houve concordância na equipe de que a comunidade necessitava os serviços de um músico. Esse
assumiria o trabalho com os instrumentistas e com os corais da comunidade. O objetivo principal era o de aperfeiçoar a música – instrumental e vocal - a serviço da comunidade reunida em culto59.
Em junho, aconteceu o culto de ação de graças60. O destino da oferta in natu-

ra fora destinado, pelo Presbitério, para o Lar de Idosos do Vale Verde. Na reunião
de preparação do culto, Benjamim e eu percebemos que compartilhávamos do sonho
comum de que, ao lado da oferta em dinheiro, houvesse um ofertório in natura permanente, semanal, nos cultos61.
A oferta levantada no culto de ação de graças foi levada pelos próprios presbíteros para o Lar de Idosos do Vale Verde. O grupo retornou muito empolgado. Receberam convites calorosos dos hóspedes e da senhora responsável pelo Lar para que
viessem mais vezes e realizassem cultos com os anciãos, uma vez que muitos se encontravam debilitados para poderem ser levados até uma igreja.
Interpretei esse fato como um fruto concreto do culto que realizávamos, o culto que enfatiza a solidariedade. Benjamim deu a liberdade para que os presbíteros
marcassem o dia do culto na instituição. Sugeriu que o grupo de canto assumisse a
tarefa. A partir desse momento, contive minha intervenção direta na equipe, para
observar mais atentamente como o pastor iria lidar com esse assunto, se motivandoo ou se deixando-o esmorecer.
Em julho de 2001, Benjamim inicia o Mestrado Profissionalizante em Liturgia,
curso oferecido pelo IEPG/EST – São Leopoldo/RS. Participou do primeiro módulo do

58

Em 17.05.01. Cf. Equipe, 93.30-31.
O músico contratado poderia preparar novos instrumentistas, entre jovens e confirmandos. Em
14.06.01. Cf. Equipe, 106.25-26. Já havíamos pensado no estudante da EST Efrém, que estava procurando um emprego e vinha se dedicando ao trabalho com a música litúrgica na instituição. Em
09.06.01. Cf. Equipe, 104.26-38.
60
Em 10.06.01. Cf. Cultos, 131-134.
61
Em 09.06.01. Cf. Equipe, 105.3-6.
59
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curso (MPL 1), no qual foram ministradas as disciplinas Culto Cristão, Oração Pública
Diária e Espaço Litúrgico.
Esse primeiro módulo trouxe muitos impulsos para a ação litúrgica e pastoral
de Benjamim. Ele apresentou-nos seus planos na nossa reunião mensal de agosto:
realizar um ágape na comunidade, um culto penitencial, incluir os mementos, doravante, nos cultos de finados, instituir a oração pública diária matutina duas vezes ao
mês, alterar o espaço litúrgico e investir no projeto diaconal62.
Quanto ao projeto missionário diaconal, esse passou a ser denominado de
centro diaconal e ganhara corpo na equipe de obreiros. Benjamim informou-se sobre
eventuais doadores para a obra do Projeto quando esteve de férias na Alemanha63.
Em julho, visitamos bairros próximos a Várzea dos Pinhais, procurando identificar o
melhor local para estabelecer a futura sede do centro diaconal64.
Na reunião mensal de agosto, escrevemos um anteprojeto para o centro diaconal, reunindo todas as idéias que surgiram para o trabalho, também as sugestões
originadas no Retiro de Presbíteros, resultando num documento com os seguintes
itens: localização, ações necessárias para a implantação, tipos de trabalho grupal a
ser oferecido, orçamento da construção da sede e de sua manutenção, responsabilidades da comunidade e parcerias65.
Dos tópicos originados a partir do MPL 1, três foram levados para uma reunião
extraordinária, com alguns poucos presbíteros: a realização do ágape, a mudança do
espaço litúrgico e o centro diaconal, apresentado através do anteprojeto66.
Assim como o MPL 1 trouxe reflexos para o trabalho do colega pastor e para
todos nós, assim outros cursos e atividades influenciaram nossas reuniões e nosso
labor. Mencione-se o curso sobre batismo, em nível de Sínodo67, do qual Simone e
Benjamim participaram; o curso que Benjamim ministrou a agentes leigos no núcleo

62

Em 08.08.01. Cf. Equipe, 110.11-14.
Em 09.06.01. Equipe, 101.20-25.
64
Cf. Equipe, 108.16-109.6.
65
Cópia integral do anteprojeto, elaborado pela equipe de obreiros em 08.08.01, encontra-se em Equipe, 111.12-112.8.
66
A reunião com os presbíteros aconteceu em 17.08.01. Cf. Presbíteros, 69-71.
67
Em agosto de 2001. Cf. Equipe, 122.1-3 e outros.
63
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sinodal vizinho68, e a minha viagem a El Salvador69. Fui a convite da Federação Luterana Mundial para assessorar o curso de Diplomado de Diaconia sobre a temática
diaconia e culto cristão e para fazer uma palestra sobre o tema “Reconstrução – console o meu povo”, na semana da Reforma, da Universidade Luterana Salvadorenha70.
A situação que se criou ao redor da repentina demissão da zeladora, em agosto, reservou para si todo o foco das atenções71. Quando essa situação foi solucionada72, voltamos a focar o centro diaconal73 que, na reunião de novembro, recebeu
uma proposta de nome na equipe de obreiros – Sofia Sanf -74.
A reunião ordinária do presbitério, em novembro, indicava um esfriamento do
assunto. Os presbíteros demonstraram receio quanto à continuidade e à autosustentação do centro diaconal75. Ainda assim, criaram uma comissão para tratar do
assunto76. Benjamim, entretanto, na reunião semanal da equipe, afirmou: “Vamos
puxar, mesmo que alguns não têm esta visão.”77
O PPHP de Simone estava por findar-se. Ela recebeu uma avaliação positiva
em todos os níveis. No relatório oficial que escreveu, destacou os acentos diaconais
que percebeu nos diferentes departamentos78.
Em dezembro, um novo pedido de demissão da zeladora, desta vez mais radical e definitivo, impôs um clima tenso na comunidade. A gota d’água foi um desentendimento com o grupo de jovens num domingo, quando estes usavam o ginásio da
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Em especial, a última etapa, realizada a 22.09.01. Cf. Equipe, 120.37-42.
Aconteceu de 29.09 a 10.10.01. Notifiquei os colegas a respeito em 01.08.01. Cf. Equipe, 109.15.
Compartilhamos no regresso, cf. Equipe 123.43-124.2 e outros. As conseqüências desses eventos
serão mencionadas na secção referente aos cultos.
70
A palestra encontra-se impressa no Caderno da Semana da Reforma. Cf. S. G. RIEFF. Reconstrucción, consuelen a mi pueblo. In: Universidad Luterana Salvadorena, Semana de la Reforma 2001. El
Salvador : Servicios Litográficos de El Salvador, 2002. p. 30- 38.
71
A zeladora demitiu-se após o Jantar-Baile de Casais, promovido em 19.08.01. Ela indispôs-se com
algumas mulheres nos preparativos da promoção. Fui comunicada do fato por Benjamim, por telefone, em 23.08.01. Cf. Equipe, 112.39-40.
72
Depois de cerca de um mês na situação de procurar candidatos para o cargo de zeladoria e de ecônomo, o casal voltou atrás, reassumindo a tarefa por um período, no máximo, de 15 meses.
73
Em 10.10.01. Cf. Equipe, 124.4-8.
74
Em 07.11.01. Cf. Equipe, 125.3.
75
Em 08.11.01. Cf. Ata nº 568, fl. 040.
76
Em 08.11.01. Cf. Presbitério, 91.13-16.
77
Em 14.11.01. Cf. Equipe, 125.32.
78
Cópia integral do relatório encontra-se em Diversos, 64-87.
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comunidade para o esporte. A situação criada requereu reuniões extraordinárias por
parte do Presbitério e uma busca intensa por uma solução, já que as celebrações
natalinas e, sobretudo, os compromissos com times que locaram o ginásio exigiam
pessoas prestando serviços nas duas frentes.
A situação resolveu-se ainda antes do final do ano, assim que, em janeiro de
2002, um casal da comunidade assumiu, concomitantemente, as duas funções. Tratava-se da Noemi e seu esposo, Roland, ambos com uma postura muito cordial e
solícita para com o trabalho diaconal e litúrgico em andamento.
A quarta fase da equipe de trabalho estendeu-se pelo ano de 2002. A equipe
voltou a estar composta pelo pastor e por mim, diácona, com a participação esporádica da Camila. Por algumas vezes, o colega Benjamim encontrou-se sozinho na tarefa da liturgia, uma vez que estive ausente por cerca de três meses79.
De final de janeiro a início de março, Benjamim freqüentou o 2º módulo do
Mestrado Profissionalizante em Liturgia (MPL 2), cujas disciplinas desenvolvidas foram: Laboratório Litúrgico, Batismo I e Tempo Litúrgico. Participei como visitante da
disciplina Laboratório Litúrgico80. Mais uma vez, os reflexos dessa formação fizeramse sentir nas reflexões, ocasionando mudanças no labor litúrgico. Num diálogo que
tivemos, Benjamim contou, animadamente, que criara um gesto para o celebrante no
ofertório, quando recebe a oferta em dinheiro à mesa81. Benjamim cogitou a minha
participação no retiro do culto infantil, o que me alegrou pela possibilidade de trabalhar o assunto da diaconia com o grupo de orientadores82.
As reuniões de trabalho semanais não foram tão regulares, mas conservamos
as mensais, mais extensas. Benjamim organizava outras possibilidades para o centro
diaconal. Desistira de iniciar pela construção da sede, pensando em propor a

79

Após as férias de janeiro, permaneci o mês de fevereiro envolvida com a organização dos registros
da coleta de dados da pesquisa social. De 24.04 a 24.05.02, participei de um intercâmbio de diáconos,
viajando para Suécia e Noruega.
80
A disciplina ocorreu de 6 a 13 de fevereiro de 2001. Ione Buyst ministrou o curso. Cf. Equipe,
131.12-13.
81
Em 21.02.02. Cf. Equipe, 132.3-4. Benjamim inspirou-se no gesto sobre o qual lhe falei na volta de
El Salvador: as pessoas que recolheram a oferta entre as pessoas, ao trazerem as dádivas, erguemnas antes de colocá-las na mesa, indicando com isso que as mesmas são ofertas dadas a Deus.
82
Em 21.02.02. Cf. Equipe, 132.23-25.
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contratação da obreira diaconal. Esta faria, primeiramente, um trabalho de base na
comunidade e no bairro-alvo83. Ela desempenharia as tarefas diaconais na comunidade, trabalhando junto aos membros a conscientização diaconal. A obreira, ao lado
disso, faria visitas e um levantamento de interesses e necessidades no bairro-alvo.
Na reunião mensal de março, Benjamim expôs que sentia um clima tenso, intranqüilo, desconfortável na comunidade ou a seu respeito. Intuiu que um pequeno
grupo reunia-se informalmente para levantar objeções ao trabalho que ele planejava
realizar84. Na paróquia, o assunto que se destacava era o da contribuição.
Apesar desse clima, Benjamim contou-me que estava trabalhando num segundo texto para o centro diaconal, unindo os conteúdos do anteprojeto com dados
incluídos no relatório da candidata ao ministério pastoral85.
Ampliamos a equipe de trabalho para os preparativos do tríduo pascal 200286.
Os mesmos líderes leigos que participaram no ano anterior assumiram as celebrações conosco87. O grupo de jovens foi envolvido, assumindo algumas tarefas litúrgicas, em especial, a dramatização do texto de 1 Co 11.17-32, apresentada na quintafeira da paixão88.
A eucaristia aos ausentes, incluída nas liturgias da quinta-feira da paixão e da
vigília pascal, teve uma repercussão significativa. Uma senhora contou-nos que um
idoso enfermo, que recebeu a eucaristia de uma menina, se alegrou de tal forma
com o gesto, que houve uma melhora considerável no seu quadro clínico a partir
dali. Decidimos motivar as senhoras, a partir dessa experiência, a confeccionarem os
vasilhames para tornar possível a prática da eucaristia aos ausentes na comunidade89.
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Em 21.02.02. Cf. Equipe, 131.27-31.
Em 06.03.02. Cf. Equipe, 134.
85
Em 06.03.02. Cf. Equipe, 133.46. Benjamim deu-me o texto na reunião mensal de abril. Em
03.04.02. Cf. Equipe, 145.30-31.
86
O tríduo pascal foi celebrado nos dias 28-30.03.02.
87
Realizamos duas reuniões preparatórias com Amélia, em 19.03.02 e 22.03.02. Cf. Equipe, 137-140
e 140-142, respectivamente.
88
A reunião da JE de 23.03.02 serviu de preparação para essas atividades. Cf. Equipe, 142-144.
89
Combinamos isso por telefone. Em 03.04.02. Cf. Equipe, 134.33-36.
84
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Durante o período da minha ausência90, Benjamim introduziu o cesto permanente para o ofertório in natura91.
No final da primeira semana de junho, aconteceu o retiro de presbíteros de
200292. Benjamim escolheu o tema O Domingo para o retiro93 e convidou-me para
compartilhar a respeito de minha viagem à Noruega94. Na oportunidade, destaquei
aspectos culturais e desafios diaconais que as igrejas escandinavas enfrentavam95. O
grupo apreciou o conteúdo, de modo a pedir-me, posteriormente, para repeti-lo na
comunidade, em data especialmente marcada para esse fim96.
O tempo da minha inserção estava por findar-se. Na última reunião oficial que
tivemos, em meio ao terceiro módulo do curso de Mestrado Profissionalizante de Liturgia, em julho, Benjamim contou-me que teve outra idéia para viabilizar a contratação da obreira diaconal e, assim, dar prosseguimento ao sonho do centro diaconal97. Pretendia informar-se sobre a possibilidade de passar a trabalhar em tempo
parcial, a fim de que a comunidade tivesse os recursos para custear o meio-turno da
profissional da diaconia.
No final daquele ano, haveria eleições no Presbitério. Benjamim estava consciente de que o assunto do centro diaconal dependia do Presbitério e, mencionando o
presbítero que encabeçou a construção do ginásio como bom candidato à presidência, revelou que não abandonara a quimera da construção98. Disse, também, que
planejava articular um ciclo de palestras pré-batismais para outubro99, e fez uma
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A viagem aos países escandinavos durou 30 dias: de 24.04 a 24.05.02. Participei de um intercâmbio
de diáconos, apoiado pelo Departamento de Diaconia da IECLB, pela Igreja Luterana da Suécia e pelo
Diakonhjemmet, uma instituição de formação diaconal de Oslo/Noruega. Depois do programa do intercâmbio, permaneci em Oslo por mais três semanas, período no qual freqüentei cultos em diversas
comunidades, visitei trabalhos diaconais e coletei bibliografia a respeito do tema diaconia e culto cristão.
91
O cesto permanente foi usado no culto de 26.05.02, ao lado da oferta em dinheiro. Cf. Cultos,
342.24.
92
Realizou-se de 8-9.05.02. Cf. Equipe, 153-162.
93
O assunto fora objeto de sua pesquisa para uma disciplina do Mestrado Profissionalizante em Liturgia 2. Cf. Equipe, 150.43-47.
94
Na reunião de 05.06.02. Cf. Equipe, 151.18-22.
95
Cf. Presbitério, 157.42-159.8.
96
Marcou-se a data de 23.08.02. Cf. Presbitério, 176-178.
97
Reunião em 04.07.02. Cf. Equipe, 153.13-20.
98
Reunião em 04.07.02. Cf. Equipe, 152.37-43.
99
Reunião em 04.07.02. Cf. Equipe, 155.22-27.
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breve avaliação da minha inserção na comunidade100. Nesse dia, planejamos que o
encerramento oficial da inserção se daria no culto de 04.08.02101.

3.0 - Os cultos
Os cultos foram o alvo principal da atenção da equipe e a ocasião da minha
inserção direta. Foi ali que Benjamim e eu e, mais tarde, também a candidata ao ministério pastoral Simone, co-atuamos, o que possibilitou que passássemos a conhecer-nos reciprocamente melhor.
No mesmo horário em que aconteciam os cultos dominicais102, ocorria o encontro das crianças numa das salas de trabalho. Esse encontro era chamado de culto
infantil. Apenas na terceira semana, quando o culto acontecia aos sábados à noite,
não ocorria o encontro do culto infantil. No 3º domingo do mês acontecia o culto
mensal no ponto de pregação Vale Verde103.
Para auxiliar, subdivido todo o período de participação e de co-atuação nos
cultos em quatro fases, como segue. A primeira, perfaz o período de maio a setembro de 2000, no qual participei como observadora.
Benjamim, no papel de pastor, assumia a maior parte da liturgia. Ele contava
com o apoio dos presbíteros plantões104 e de jovens confirmandos105. Os cultos tinham a duração média de uma hora. Benjamim vestia, habitualmente, a alba com
estola.
Nessa fase, não tendo funções litúrgicas para desempenhar, procurei sentar
em lugares diferentes para observar melhor o ambiente e o que acontecia no culto. A
100

A avaliação foi positiva. Referiu-se à simpatia que a comunidade hoje tem à idéia de uma obreira
diaconal trabalhando em seu meio, da aprovação manifesta a respeito do envio que formulei ao final
dos cultos e da influência quanto à organização do ofertório permanente in natura. Cf. Equipe,
154.20-36.
101
Reunião em 04.07.02. Cf. Equipe, 151.40-42.
102
Havia cultos regulares nos 1º, 2º e 4º domingos do mês. Salvo exceções, não havia culto no 5º
domingo. Dia 31.12.00, por exemplo, foi uma exceção. Mesmo sendo o 5º domingo, foi realizado o
culto de São Silvestre. Cultos, 78-84.
103
Antes da fundação do ponto de pregação, no 3º domingo era realizado um culto em alemão, na
sede.
104
Ver glossário.
105
Confirmandos são os jovens e adolescentes que freqüentam o ensino confirmatório (ver glossário).
Normalmente, os que colaboravam nos cultos eram os confirmandos do 2º ano.
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presença e posição de alguns objetos chamaram minha atenção. Havia mudanças
para propor no que tangia ao espaço litúrgico. Ao lado da mesa do altar, à esquerda,
estava a fonte106 e, junto à parede externa, o órgão elétrico. Os bancos tinham encostos altos, o que dificultava a visão de crianças quando elas estavam sentadas107.
Nessa primeira fase, os cultos foram majoritariamente cultos da palavra. A eucaristia era celebrada no quarto domingo de cada mês. A música era assumida por
diferentes pessoas, dependendo da situação. Geralmente eram Benjamim e sua esposa, Camila, que assumiam a música, acompanhando os cantos comunitários com
violão108.
Antes da minha chegada à comunidade, já havia uma caminhada no sentido
da renovação litúrgica no culto comunitário. A mesa foi desencostada da parede,
possibilitando que a liturgia da eucaristia fosse presidida de trás dela. O pastor usava
cânticos intermediários conhecidos pela comunidade109, um gloria in excelsis que se
encontrava anexo nos hinários110, o Credo Apostólico com o texto aprovado no Concílio Geral da IECLB de 1998111. O kyrie eleison era o clamor da comunidade em favor dos que sofrem112.
Nem toda a comunidade cantava junto. Observei que as pessoas que se sentavam nos bancos do lado direito (de quem entra na igreja) não costumavam cantar113, assim como aquelas que não pegavam o hinário na entrada da igreja114.

106

A fonte ou pia batismal, como é chamada na comunidade, era um prato fundo de inox, sustentado
por uma estante de madeira clara, torneado, de 93 cm de altura. Inicialmente, pensei tratar-se de um
suporte para plantas.
107
04.06.00. Cultos, 22.50-51.
108
O organista Frederico não vinha muito ao culto. Conheci-o em 24.09.00. Cultos, 34.13-14.
109
O cântico “A palavra do Senhor não lhe voltará vazia”, ao ser anunciado, era entoado com firmeza
pela comunidade que habitualmente vinha aos cultos. Ela o conhecia de cor. 28.05.00. Cultos, 14.911.
110
O gloria in excelsis em uso na comunidade é o apresentado como Forma A, em: IECLB, Celebrações do Povo de Deus, p.10-11. O “glória” nessa forma inclui dois textos, lidos em responsório pela
comunidade e pelo oficiante, e um canto litúrgico, entoado três vezes, intercalando a leitura.
111
Cultos, 29.48-49. Nesse Concílio Geral, houve uma mudança no texto do Credo Apostólico. Onde
havia: “desceu ao inferno”, passou a constar “desceu ao mundo dos mortos”. Essa confissão de fé
encontrava-se anexa no hinário.
112
Cultos, 6.42-47; 13.11-15; 35.9-13.
113
27.08.00. Cultos, 31.31-32. Comentei isso com Benjamim e ele confirmou minha observação. Disse
que as pessoas que gostam de cantar geralmente se sentam no lado em que fica o órgão.
114
Cultos, 22.40-42. Elas não cantavam e não participavam do glória.
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A música nem sempre funcionava bem. Os violões, às vezes, apresentavam
problemas de afinação115. Os oficiantes nem sempre iniciavam o canto no tom do
instrumento116. Percebi que seria importante eu me dispor a colaborar na música,
assim como propor outros cantos, já que o repertório proposto à comunidade incluía
um conjunto limitado de hinos117.
Nesse período, jovens confirmandos estavam envolvidos na liturgia. Recolhiam
as ofertas entre a comunidade litúrgica e traziam-nas à mesa118. Nos cultos eucarísticos, os confirmandos traziam à mesa, em procissão, também os elementos da eucaristia119. Algumas vezes, os jovens confirmandos recitaram as leituras bíblicas120. A
participação dos confirmandos acarretava maiores preocupações ao pastor.
Os plantões assumiram outras tarefas durante o culto, como distribuir o pão
aos comungantes e repor o fruto da videira no cálice servido pelo pastor121. Mas, de
modo geral, o culto inteiro era oficiado por Benjamim122.
Eram feitas duas leituras bíblicas e a linguagem da tradução usada, dependendo do texto bíblico, nem sempre era de fácil compreensão123. As pregações tinham, geralmente, um acento diaconal. Elas tematizavam o amor de Deus revelado
à humanidade e a resposta dada através da intervenção dos cristãos no seu contexto. O enfoque também incluía a perspectiva da vida interna da comunidade124. No
culto de ação de graças, Benjamim questionou a doação feita com fins interesseiros
e a prática de dar esmolas125.

115

Como, por exemplo, em 04.06.00. Cultos, 22.33.
Camila coordenava a música. Benjamim iniciou o canto numa tonalidade diferente do que a do
violão no Gloria in excelsis. O equívoco não foi corrigido ao longo do glória e a comunidade acompanhou o pastor. Cultos, 13.37-42.
117
Os cantos: Vem, Espírito Divino (HHPD, nº 165), Viver com Jesus é cantar (HPD, nº 181), Dá-nos
olhos claros (HPD, nº 166), Que bondoso amigo é Cristo (HPD, nº 209) eram freqüentes.
118
07.05.00 e 04.06.00. Cultos, 7.22-24; 26.25-26, respectivamente.
119
Cultos, 31.15-16; 36.28-30, 46-48.
120
07.05.00 e 08.10.00. Cultos, 7.22-24; 42.45-47, 43.2-4.
121
Nos dias 28.05.00 e 27.08.00, Aroldo, o presidente da comunidade, serviu a comunidade eucarística com o pão. Cultos, 20.38-39; 32.34-37.
122
Perguntei-me acerca da participação mais efetiva dos leigos, sobretudo em partes como as leituras
bíblicas.
123
A versão usada é segundo a tradução de João Ferreira de Almeida.
124
No culto de 28.05.00, o pastor referiu-se ao amor fraternal, vivenciado entre a comunidade. Cultos,
14.43-48.
125
04.06.00. Cultos, 25.26-32.
116
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Quanto ao destino das ofertas, a comunidade seguia o plano de ofertas da IECLB e do Sínodo126. O ofertório era introduzido pelo pastor, mas ele nem sempre informava o destino da oferta nesse momento127. A oferta era recolhida entre a comunidade, que permanecia sentada nos bancos128. Para isso, usavam-se duas bandejas
redondas, assemelhando-se a tampas129. No culto de ação de graças, Benjamim convidou as pessoas a que elas mesmas trouxessem suas doações até a mesa do altar130. Benjamim manifestou seu desejo de que essa oferta contribuísse para que os
laços com o trabalho realizado na Santa Helena fossem fortalecidos131. Nesse dia, as
mulheres foram as primeiras a levantar-se e a levar suas doações para frente132.
Nos avisos comunitários, o pastor saía de trás do púlpito e se aproximava fisicamente da comunidade. Aos avisos, seguia-se o momento denominado compartilhar. O compartilhar era um elemento litúrgico sempre presente nessa primeira fase
dos cultos. Benjamim dirigia o olhar para a comunidade e convidava-a para compartilhar, primeiramente, alegrias. Geralmente, muitas pessoas falavam133. Acontecia ali
um momento de muita comunicação e interação entre a assembléia litúrgica134. As
pessoas sorriam, olhavam umas para as outras e todos estavam atentos. Entre as
alegrias mencionadas, estava a oração que fora feita pela comunidade em favor de
alguém doente135 e a melhora no estado de saúde de familiares136.

126

Já referi isso na secção onde apresentei a comunidade.
Foi o que aconteceu no culto de 28.05.00. Cultos, 15.15-18. A informação a respeito do destino da
oferta foi dada nos avisos comunitários. Cultos, 18.13-30.
128
Os jovens confirmandos entregavam as bandejas às pessoas sentadas nos bancos da frente e acompanhavam o recolhimento até que as bandejas passassem por todas as pessoas. Ao final, os jovens traziam a oferta até a mesa. 27.08.00. Cultos, 32.17-19.
129
Cultos, 15.24-25. Esses vasilhames foram improvisados pelo pastor numa ocasião e passaram a ser
usados regularmente nos cultos.
130
A oferta in natura estava destinada para a creche da Santa Helena. Culto realizado em 04.06.00.
Cultos, 21.22-26.
131
A Comunidade de Várzea dos Pinhais não assumiu a responsabilidade sobre esse trabalho, como a
Comunidade de Santo Augusto queria. Desse modo, afastou-se do trabalho que é realizado. Cultos,
26.17-19.
132
04.06.00. Cultos, 26.30-31.
133
Em média, sete a oito pessoas se manifestavam.
134
As pessoas levantavam-se, anunciavam aniversários de familiares e de amigos, bodas de casamento e compartilhavam outras alegrias.
135
28.05.00. Cultos, 18.41-42.
136
Uma senhora compartilhou que seu esposo se estava restabelecendo bem da cirurgia a que fora
submetido. 27.08.00. Cultos, 32.28-29.
127
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Após, o pastor convidava as pessoas a compartilharem tristezas e inquietações, dizendo que a comunidade cristã não só compartilhava alegrias, mas também
preocupações. O ritmo intenso de participação da comunidade parava. Acontecia um
silêncio e poucas pessoas falavam137. Os assuntos trazidos pela comunidade normalmente estavam relacionados a doenças de familiares, acidentes138 e falecimentos139.
Se o culto incluía orações memoriais, Benjamim, ao final das manifestações,
apresentava os dados da pessoa falecida à comunidade e convidava para a oração
de intercessão140. Nessa oração, ele incluía de forma geral todos os assuntos trazidos
no compartilhar e acrescentava a intercessão pelos enlutados.
Nesse período, a participação das crianças na ceia ainda não estava autorizada pelo Presbitério. Elas compareciam no final do culto para apresentar algo à comunidade reunida: um canto141 ou uma dramatização142.
O presbitério, em julho, no retiro de presbíteros de 2000, havia acenado positivamente à participação das crianças na ceia. Contudo, isso ainda não se tinha concretizado de fato, no momento da eucaristia. No culto eucarístico de agosto, as crianças do culto infantil entraram na igreja antes da oração eucarística143. Após a eucaristia, Benjamim dirigiu-se às crianças, retomando o assunto da pregação:
Jesus é o Pão da Vida, que veio para todos e todas. Na Bíblia diz que
ele veio para todas as pessoas, e não apenas para os adultos. Então, a
tarefa que as crianças terão, é a de perguntar em casa aos pais por
que, então, se Jesus é o pão da Vida, que veio para todos, porque elas
não podem recebê-lo na forma de sacramento? Por que as crianças não

137

Em média, duas ou três pessoas falavam.
A comunidade mencionou duas situações, envolvendo acidentes com moto. Em 04.06.00 e
27.08.00. Cultos, 28.45 e 33.29-30, respectivamente.
139
Era comum as pessoas citarem aniversários de falecimento. Em 04.06.00, pessoas da comunidade
lembraram alguém que falecera há nove anos e outro, há um ano. Cultos, 28.43-44.
140
No culto de 04.06.00 havia uma oração memorial. Cultos, 28.47-29.5. É por causa do compartilhar,
feito logo depois dos avisos comunitários, que a oração de intercessão era realizada na liturgia de
despedida.
141
O canto iniciava assim: “Dê um sorriso só, sorriso aberto”. 28.05.00 e 24.09.00. Cultos, 27.40-43 e
38.22, respectivamente.
142
Foi no culto de 27.08.00. Dramatizaram a história bíblica da cura da filha de Jairo. Cultos, 33.1720.
143
27.08.00. Cultos, 32.23-24.
138
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podem receber o Pão da Vida, que veio para todos e todas? Só porque
são crianças? 144
Benjamim, dirigindo-se à comunidade, disse que esta tarefa é dada às crianças “não para causar uma divisão entre as famílias ou originar alguma dificuldade,
mas para ocasionar reflexão e diálogo a respeito.”145 A seguir, Benjamim chamou as
crianças e todas as pessoas não confirmadas para frente, para receberem “pelo menos, o mínimo”. Estendeu a mão sobre o grupo e proferiu uma bênção sobre ele146.
A segunda fase dos cultos iniciou em setembro, no primeiro culto em que Benjamim e eu co-atuamos juntos147 e estendeu-se até o final do ano de 2000. Sempre
que possível, levei junto minha família e algumas crianças da vizinhança. Essas crianças pertenciam a famílias com poucas condições econômicas, que não estavam estruturadas em moldes convencionais148 e que não cultivavam a participação regular
em igrejas cristãs. A comunidade mostrou-se acolhedora, recebendo-as em seu meio.
Todos os cultos foram previamente preparados por nós. O plano inicial considerava que eu assumisse exclusivamente as tarefas ligadas ao ofertório e à oração
de intercessão. Além disso, Benjamim e eu nos alternamos na tarefa da música,
dando prioridade ao organista, quando ele comparecia149.
Quanto à minha atuação, procurei introduzir o ofertório com motivações de
cunho catequético-diaconal e especificar o destino dado à oferta. As orações de intercessão incluíam as três partes clássicas150. Na primeira parte, incluí a liderança
leiga ao lado da clerical. No bloco que se refere aos governantes, ressaltei a
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27.08.00. Cultos, 32.46-51.
27.08.00. Cultos, 32.52-33.2.
146
27.08.00. Cultos, 33.7-11.
147
Benjamim e eu passamos a nos reunir com regularidade a partir de agosto. Mas aguardamos receber a autorização oficial do Presbitério em sua reunião de setembro, para iniciarmos a co-atuação. O
primeiro culto que oficiamos juntos foi no dia 24.09.00. Cultos, 34-40.
148
As crianças não eram filhos naturais do atual companheiro da mãe; ou a mãe era separada e sustentava sozinha os filhos; ou cada criança era filho natural de pais diferentes; ou a criança vivia com a
avó.
149
Benjamim acatou com alegria a sugestão de incluir outros hinos nos cultos, cujos textos combinassem com o tema. Com isso, ampliou-se o repertório dos cantos comunitários entoados nos cultos.
150
São elas: a) intercessão pela igreja e suas lideranças, b) pelo Estado e seus governantes, c) por
pessoas em necessidade e situações locais.
145
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necessidade da prática da justiça e do empenho em favor da dignidade para todas as
pessoas. As intercessões de caráter local tiveram o objetivo de despertar a comunidade para situações que causam sofrimento151. Procurei incluir as pessoas que assumem os cuidados para com os idosos, os enfermos, os dependentes químicos152.
Minha atuação foi ampliada a partir do primeiro culto que realizamos em conjunto. Benjamim convidou-me para oficiar junto a liturgia da eucaristia de trás da
mesa153. Assumi junto a fração154 e servi o pão à assembléia eucarística155. Isso foi
importante para mim, tanto no sentido de ter a oportunidade de aprender a desempenhar funções litúrgicas, quanto de perceber que o colega estava disposto a dividir
o espaço que, tradicionalmente, ainda pertence à figura do pastor nas igrejas protestantes.
Havíamos planejado que nesse culto meus filhos participassem na eucaristia,
dando um exemplo da participação das crianças na ceia. Contudo, isso não deu certo.156
A partir do primeiro culto com batismo, assumi a chamada Introdução ao batismo157. Isso tornou-se parte dos cultos batismais. Em cada ocasião, destaquei um
aspecto diferente do batismo, garantindo a presença da perspectiva diaconal158.
Em outubro, ocorreu o culto de confirmação. Nesse culto, o espaço litúrgico
recebeu dois novos objetos que substituíram os antigos: uma cruz e a

151

Destaquei aquelas situações que se estendem por longos períodos, como a das mães sozinhas mal
amparadas, cuja remuneração é insuficiente para garantir uma vida digna para elas e seus filhos; a
dos portadores de deficiência; a dos doentes crônicos.
152
Orações de Intercessão que constam no Anexo.
153
24.09.00. Cultos, 36.41-37.36.
154
24.09.00. Cultos, 37.21-24.
155
24.09.00. Cultos, 37.31.
156
As crianças, seguindo a ordem dada pelas orientadoras do culto infantil, esperaram do lado de fora
da igreja até que a eucaristia terminasse. Benjamim, a seguir, chamou-as para receberem a bênção
junto com os confirmandos que se encontravam na igreja. 24.09.00. Cultos, 38.19-20.
157
Os batismos eram, usualmente, realizados no 2º domingo do mês.
158
Apresentei os seguintes assuntos como introduções batismais em 2000: Pelo batismo, a pessoa
entra para a comunidade cristã, que se caracteriza pelo serviço. A instrução cristã deve oferecer oportunidades para essa vivência cristã. 08.10.00. Cultos, 43.42-44.13. A vela batismal acentua a ação
diaconal dos batizados. 12.11.00. Cultos, X4.37.
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mesa159. Isso alegrou Benjamim de forma especial, já que a mesa era própria para a
celebração e era mais leve. O kyrie eleison foi entoado pela comunidade, acompanhado pelo grupo de canto160.
A participação das crianças na eucaristia já fora autorizada pelo Presbitério,
mas, na prática, isso ainda não se concretizara. Naquele culto, após a eucaristia,
Benjamim convidou as pessoas que não comungaram para receber a bênção, introduzindo-a com palavras enérgicas161. Nos avisos comunitários, Benjamim anunciou a
campanha em favor das pessoas atingidas pelas enchentes, que se estenderia até o
culto do dia da Reforma162.
O culto do dia da Reforma foi vespertino163. A participação de algumas crianças na eucaristia, visitantes, foi decisiva para alavancar, definitiva e progressivamente, a inclusão das crianças na mesa eucarística na comunidade164.
Quanto à campanha para os flagelados das chuvas, a comunidade respondeu
bem, trazendo muitas doações165. Estas foram buscadas na semana seguinte por
funcionários de uma empresa do município de São Sebastião do Caí, muito atingido
pelas chuvas.
No primeiro culto de novembro, a diaconisa Alessandra Davi, de Porto Alegre,
participou do culto da comunidade166. Benjamim solicitou um doador da árvore de

159

Ambos foram feitos com a madeira dos cinamomos derrubados por ocasião da construção do ginásio de esportes. Também os castiçais, o suporte da Bíblia e o púlpito foram talhados dessa madeira.
Um presbítero da comunidade foi o marceneiro que realizou o trabalho e a família Rehmann patrocinou o seu custo. Isso foi referido no culto e estava impresso nos folhetos que toda a comunidade
recebeu. 22.10.00. Cultos, 46.15-19.
160
Segundo autoria de Rodolfo Gaede Neto. Cultos, 46.27-28. Essa “apresentação” do grupo de canto
era didática. Em breve, a comunidade passaria a entoá-lo.
161
Benjamim iniciou, falando: “Jesus não colocou requisitos”. Convidou as crianças a virem para frente. “Elas são sementes” , disse o pastor para a comunidade, “e lhes negamos o alimento. Espero que
elas não morram antes de receberem o alimento.” 22.10.00. Cultos, X3.4-7.
162
Outubro de 2000 foi um mês de fortes chuvas. A campanha, iniciada na comunidade, foi motivada
pelo Sínodo, pois muitas comunidades da área geográfica do Sínodo, foram atingidas. 22.10.00. Cultos, X2.36-37. No culto anterior a esse, o de kerb, uma pessoa mencionara as enchentes entre as
preocupações no compartilhar. 14.10.00. Cultos, X2.11.
163
31.10.00. Cultos, X3. Nos cultos vespertinos não acontecia o culto infantil.
164
31.10.00. Cultos, X3.26-28.
165
31.10.00. Cultos, X3.16.
166
05.11.00. Cultos, X3.32.

232

natal para a igreja167. Ao final do culto, enquanto nos despedíamos à porta, a diaconisa visitante conversou com uma senhora que contou-lhe preocupações que a afligiam168. Alessandra, após despedir-se daquela mulher, trouxe a preocupação ao pastor. Ele reagiu dizendo que conhece a situação, e que o marido daquela senhora era
um alcoolista e que não tinha mais solução169.
Em dezembro, com a aproximação do tempo natalino, a igreja foi enfeitada a
rigor170. O culto vespertino que encerrou as meditações de advento foi um culto especial171. A zeladora pusera o presépio sob a árvore172. O coral da Comunidade Evangélica de Rio Domingos visitava a comunidade. Percebi que os coralistas aproveitavam cada parte do culto173. Entre eles estava a candidata ao ministério pastoral
Simone, a qual foi apresentada à comunidade174.
No kyrie eleison, incluí o clamor dos que sofrem a violência doméstica175. Esse
tema manteve-se constante a partir dali nos kyries, mesmo quando foram elaborados
pelos colegas Benjamim ou Simone.
A eucaristia foi realizada na forma de pequenos grupos, compostos por cerca
de 20 pessoas cada, os quais formavam um círculo ao redor da mesa do altar. O

167

05.11.00. Cultos, X3.35. No culto do domingo seguinte, quando o pastor repetia a solicitação, a
zeladora manifestou-se, dizendo que já havia um doador. 12.11.00. Cultos, X5.7-8.
168
A mulher contou que sua vida estava muito difícil nesses dias. Seu esposo estava internado numa
clínica de recuperação para alcoolistas em Caxias do Sul e sua irmã recém ficara viúva. Tudo isso sobrecarregava sua vida e ela chorava, contando isso para a diaconisa. Cultos, X4.1-2.
169
05.11.00. Cultos, X4.2-4.
170
Para o primeiro domingo de Advento, a zeladora preparou a coroa de advento. A árvore de natal,
que fora doada por um membro da comunidade, já estava enfeitada. 03.12.00. Cultos, 49.47; 50.8-9.
171
Nem todos os cultos tinham um clima especial no ar, algo como que fascinante. Esse culto teve
isso. 15.10.00. Cultos, 56.15-16. Quanto às meditações de advento, elas realizaram-se nas três noites
anteriores, de 12 a 14.12.00, e tiveram a duração média de 30 minutos.
172
15.10.00. Cultos, 50.19. A menina Nayra que veio conosco, de 7 anos, olhava encantada para a
árvore de natal. Contou-me, depois, que nunca tinha visto uma árvore de natal. Cultos, 51.6-7.
173
A liturgia da Comunidade de Rio Domingos não seguia o ordo, aprovado no Concílio Geral de 2000.
Eu fiquei imaginando os possíveis reflexos que a participação nesse culto pudesse ter para os visitantes e para a sua comunidade. Os coralistas comunicavam-se muito pelo olhar. Eles não cantaram do
mezanino, mas ocuparam os primeiros bancos da igreja. 15.12.00. Cultos, 54.24.
174
15.12.00. Cultos, 50.40-41;55.28-31.
175
O tema da violência doméstica estava especialmente presente para mim, devido à realidade das
famílias da minha vizinhança. Era também um tema importante e ainda relativamente pouco trabalhado no contexto das comunidades cristãs. O texto do clamor foi: “Clamamos pelas pessoas que conhecem e vivem a realidade da violência, a violência aberta ou velada, a das ruas ou as do ambiente doméstico, violência que causa marcas profundas. Tem piedade, Senhor e estabelece a paz entre as
pessoas. Ouve o nosso clamor:” 15.12.00. Cultos, X23.1-5.
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primeiro grupo a achegar-se foi o coral. Benjamim, espontaneamente, disse-me para
servir o grupo, enquanto ele coordenava os cantos comunitários de comunhão176. A
seguir, o coral cantou durante toda a eucaristia. No último grupo de comungantes, o
presbítero Ramiro percebeu que eu ainda não tinha comungado e serviu-me a eucaristia, um gesto incomum no contexto cultual177.
No culto de véspera de natal, um rapaz drogado estava entre a assembléia.
Os presbíteros ficaram atentos. Temiam que ele tivesse a intenção de assaltar as
pessoas que estavam no culto178.
Percebo que a equipe de celebrantes descuida da assembléia litúrgica quando
subentende coisas e omite informações importantes, em especial, em relação a pessoas visitantes. Para as pessoas que freqüentam os cultos regularmente, isso não
chega a chamar tanto a atenção179. Na perspectiva dos visitantes, no entanto, a falta
de informações coloca-os numa situação mais complicada180. No convite à eucaristia
no culto de natal, por exemplo, não foi explicitado que todas as pessoas batizadas
poderiam participar. Aconteceu que muitas crianças não participaram da ceia181.
A presença das crianças nem sempre foi considerada no preparo dos cultos182.
Não houve uma preocupação em oferecer recursos visuais ou falar com elas. Elas

176

15.12.00. Cultos, 54.37-39. Foi mais uma situação em que Benjamim surpreendeu-me pela liberdade com que lidava com a hierarquia de funções litúrgicas.
177
Cultos, 55.7-9. No culto de 31.12.00, ocorreu um fato diferente: durante a primeira leitura bíblica,
o paramento da mesa desprendeu-se de um lado. Todos viram o que aconteceu. Eu estava lendo o
texto e, a seguir, peguei o violão das mãos de Benjamim para acompanhar os cânticos intermediários.
Perguntei-me se alguém iria recolocar o paramento no lugar. Mas isso não aconteceu. Benjamim leu o
Evangelho e, quando convidou a comunidade para sentar, fui até à mesa, recolocar o paramento.
Cultos, 79.43-44; 80.32-33.
178
24.12.00. Cultos, 66.45-51.
179
Mesmo assim, explicar situações como o atraso no início de um culto era um cuidado litúrgico que
deveria ser tomado. Atrasar o início do culto aconteceu duas vezes em dezembro: dia 03.12.00, porque o regente do coral não chegou a tempo; e dia 24.12.00, porque choveu muito na hora em que as
pessoas saíam de casa para dirigirem-se ao culto e resolveu-se atrasar um pouco para que todos pudessem chegar. Cultos, 50.12-18; 57.35-37, respectivamente.
180
Isso vai até aos detalhes, como a falta do texto do canto gloria in excelsis, usado semanalmente. A
folha colada nos hinários continha tão somente o texto do responsório, e não as palavras do canto.
Cultos, 70.49-51.
181
Algumas crianças até acompanharam seus pais na procissão à mesa, mas não foram autorizadas
por eles a receber a eucaristia. 25.12.00. Cultos, 76.21-26, 35-40.
182
Como não era realizado culto infantil concomitante aos cultos vespertinos, por exemplo, a presença
das crianças era previsível nessas datas. Contudo, normalmente nem a pregação nem os demais elementos da liturgia contavam com a presença delas. Cultos, 53.12-13, 22-25.
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acabavam tendo que se adaptar. Observei que no culto de natal, o presépio sob a
árvore foi visitado por algumas crianças durante o transcorrer da celebração183.
Quatro ofertas de culto do mês de dezembro foram destinadas pelo Presbitério.184. Dessas, três foram para a Casa Mortuária185 e uma, para aquisição de cancioneiros186.
A terceira fase dos cultos atravessou o ano de 2001. Conforme decisão da assembléia da paróquia, os cultos passaram a realizar-se às 9h187. A eucaristia passou
a ser celebrada também nos cultos vespertinos188. A equipe de oficiantes contou com
a presença da candidata ao ministério pastoral Simone.
Nesse ano, a liturgia ficou quase que exclusivamente ao encargo de nós três.
A participação regular de jovens confirmandos não aconteceu189. A equipe de oficiantes moldou de forma diferente os cultos. Ensaiamos dividir a responsabilidade pela
liturgia do culto em blocos: quem assumia a liturgia de abertura, por exemplo, era
responsável pelos elementos que dela fazem parte190. No entanto, o ofertório e a
oração geral da igreja foram oficiados quase sempre por mim.

183

Cultos, 73.3-11. O presépio, propriamente dito, estava rodeado por um cenário mais amplo, o qual
tinha caminhos feitos com areia, plantas, e um lago simulado. Pequenos bibelôs em figuras de animais
estavam por ali, tornando o cenário um tanto exótico, mas, na perspectiva da criança, possivelmente
muito interessante. Descrevi: “Além da ovelhinha, tem galinhas – muitas, tem leão, elefante, vaca,
papagaio”. Cultos, 73.8-9.
184
O novo plano de ofertas, aprovado na IECLB no 2º semestre de 2000, passaria a vigorar plenamente a partir de 2001.
185
A oferta dos cultos dos dias 15, 17 (no ponto de pregação) e 25.12.00. Cultos, 53.52—54.1;
X10.19; 73.43-48.
186
Tratava-se da aquisição de mais cancioneiros Dignidade Humana e Paz, uma coletânea organizada
pelo Sínodo vizinho, que reunia cantos contemporâneos e litúrgicos. Os cancioneiros seriam usados
em cultos e atividades grupais. 31.12.00. Cultos, 82.3. Esses cancioneiros passaram a ser usados mais
freqüentemente ao lado do hinário do HPD a partir de abril de 2001. Cultos, 121.33.
187
A assembléia foi realizada logo após o culto. 10.12.00. Cultos, X8.44-X9.1.
188
Isto é, no terceiro sábado de cada mês. O horário de início desse culto era às 20h.
189
Simone assumiu o grupo do 1º ano do ensino confirmatório e Benjamim, o do 2º. No culto em que
os confirmandos do 1º ano foram apresentados, eles assumiram o recolhimento da oferta e a procissão no preparo da mesa. 17.03.01. Cultos, 96.8-10 e 97.48-50. Depois disso, apenas num dos dois
cultos de confirmação, em outubro, o grupo reapareceu em funções litúrgicas: confirmandas leram a
epístola e o Evangelho e os confirmandos recolheram a oferta em dinheiro e realizaram a procissão do
preparo da mesa. 28.10.01. Cultos, 207.19, 37; 210.7-8.
190
Usualmente, são eles: acolhida, declaração trinitária, kyrie eleison, gloria in excelsis e oração do
dia.
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Simone fez uso de traduções da Bíblia cuja linguagem era mais compreensível
para a comunidade191. A exemplo de Benjamim, usava figuras de linguagem e pequenas histórias na interpretação. Esta, era em forma de prédica e tanto Benjamim
quanto Simone deram-lhe acento diaconal continuamente192. Algumas campanhas
que estavam sendo realizadas pelo culto infantil passaram a fazer parte do ofertório
do culto193.
Na oração de intercessão, ao apresentar a prece em favor dos governantes,
passei a explicitar a realidade dos maus governantes e incluir a prece por autoridades civis que se empenham em favor do bem comum194. Na intercessão de cunho
local, enfatizei mais a perspectiva da co-responsabilidade da comunidade cristã para
com a transformação das situações de sofrimento195.
O culto do dia mundial de oração estava sob responsabilidade da OASE196.
Nove senhoras assumiram praticamente toda a liturgia197. Elas estavam nervosas e
liam com dificuldade as partes que lhes cabiam198. Simone oficiou a interpretação e
destacou os preconceitos construídos a partir da desinformação, que obstaculizam a

191

No culto de 11.03.01, a diferença de linguagem das traduções usadas por Benjamim e Simone
ficou evidente. Simone usou a tradução da Bíblia na Linguagem de Hoje, enquanto Benjamim conservou a tradução segundo Almeida. Cultos, 93.50-94.22.
192
Isso era reflexo da opção hermenêutica de cada um deles.
193
A coordenação do culto infantil organizou algumas campanhas com a finalidade de reunir materiais
para seu uso. Em fevereiro, foi a campanha de material escolar. 17.02.01. Cultos, 87.34-36. Em abril,
foi a dos doces para a páscoa. 08.04.01. Cultos, 105.34-35.
194
Eis um exemplo da moldagem litúrgica que exercitei: “Intercedemos pelos nossos governantes.
Sabemos que se instalou uma crise no nosso país, crise que nos leva, muitas vezes, a desacreditar e
desanimar. Senhor, pedimos que os sinais de luz que vemos, se multipliquem para o bem das pessoas
em geral.” 11.03.01. Cultos, 90.7-12.
195
Textualmente, eis alguns exemplos: “Acompanha esta comunidade no seu trabalho solidário”. E:
“Usa esta tua comunidade para concretizar a tua misericórdia para com elas [pessoas em nossa comunidade, em nossa localidade, que passam tempos difíceis, quer seja por causa de recursos insuficientes para garantir uma vida digna, quer seja por causa da saúde que está abalada, quer seja porque
enfrentam solidão, desamparo, luto.]” Orações dos cultos de: 27.05.01 e 10.06.01. Cultos, 127.11-13;
133.5-12, respectivamente.
196
“O Dia Mundial de Oração é um movimento que reúne mulheres cristãs de todo o mundo e de
muitas tradições, para observar um dia comum de oração por ano”. COMITÊ DO DMO DE SAMOA, Dia
Mundial de Oração 2001, p. 1. O dia comum de oração foi a primeira sexta-feira do mês de março. A
cada ano, mulheres de um país organizam o roteiro de celebração. Em 2001, foram mulheres de Samoa. O tema do dia mundial de oração de 2001 foi ”Informar, orar e agir” e o culto foi realizado em
02.03.01. Cultos, X1.6-8.
197
As senhoras ensaiaram suas partes na igreja, usando os microfones. 28.02.00. Cultos, X1.1-2.
198
Isso demonstra que se faz necessário um trabalho mais dedicado de preparo das lideranças leigas.
Elas não estão acostumadas a ler em público, a expor-se.
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oração e a ação. Entre os preconceitos arrolados, mencionou: “Pobres são pobres
porque não querem trabalhar”199.
Camila, candidata ao diaconato, foi co-responsável pelo culto. Ela registrou os
dados do culto no livro de registros. No domingo que se seguiu a essa celebração,
Camila também esteve no culto e, quando registrou-o no livro, incluiu-me no item
“oficiantes”, ao lado de Benjamim. A partir de então, meu nome passou a constar no
livro200.
No mês de março, iniciaram os ensaios do grupo instrumental201. Ele assumiu
a música do culto vespertino202, o que se repetiu nos quatro meses seguintes. Depois, extinguiu-se203.
A celebração do tríduo pascal, realizado pela primeira vez em 2001, contou
com freqüência expressiva de pessoas204. O tríduo pascal foi celebrado com o acento
diaconal que lhe é próprio. Na quinta-feira da paixão foram usadas, pela primeira
vez, as sacolas feitas especialmente para o ofertório205.

199
200

Cultos, X1.10-11.

CENTRO EVANGÉLICO VÁRZEA DOS PINHAIS, Livro de registro dos cultos, fl. 31v. Percebi isso
somente muito depois, quando fotocopiei as páginas referentes ao período da inserção. Esse reconhecimento tornou-se visível a partir do domingo seguinte, quando toda a equipe de oficiantes participou
da procissão de entrada. 11.03.00. Cultos, X2.17.
201
O primeiro ensaio reuniu pessoas que soubessem tocar um instrumento musical e que estavam
dispostas a acompanhar os cantos no culto que seguia o ensaio. 17.03.01. Cultos, 90.1-18. Eduardo,
um dos violonistas do grupo de canto, era um líder musical local que passou a comprometer-se mais
com grupos na comunidade em 2001. Passo a mencioná-lo nominalmente, pois ele desempenharia
funções importantes a partir desse período.
202
17.03.01. Cultos, 90.1; 91.24-29; 92.6-8.
203
Na tarde de 14.07.01, realizou-se o último ensaio do grupo instrumental. Cultos, 162.22-23. Algumas pessoas estavam tendo dificuldade de se deslocar para os ensaios. O grupo de jovens decidiu
assumir mensalmente o plantão dos cultos vespertinos. Com isso, pudemos continuar contando com a
colaboração de Eduardo, então eleito presidente do grupo de jovens.
204
O tríduo pascal realizou-se nas noites de 12-14.04.01 e reuniu o total de 527 pessoas. Nessa soma
não está incluído o número de participantes do culto matutino da páscoa – o “segundo da páscoa” -,
ocorrido em 15.04.01. CENTRO EVANGÉLICO VÁRZEA DOS PINHAIS, Livro de registro dos cultos, fl.
31v.
205
A OASE confeccionou os objetos. Eram sacolas costuradas em tecido escuro, com um franzido para
mantê-las levemente fechadas. 12.04.01. Cultos, 109.35.
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Alguns membros da comunidade vizinha vieram conhecer as celebrações do
tríduo pascal206. Com isso, a comunidade cooperou na motivação de celebrações como esta para além de suas fronteiras207.
Com o deslocamento de objetos no desnudamento do altar, realizado na quinta-feira da paixão, algumas mudanças importantes foram feitas no espaço litúrgico.
As novidades que se relacionaram com o espaço litúrgico, suscitaram resistência,
sobretudo por parte da zeladora208. A partir da vigília pascal, passei a usar a veste
litúrgica diaconal209. Nessa celebração, o presbítero Ramiro, espontaneamente, socorreu-me na liturgia da luz210.
Em maio, quando o pastor ausentou-se, por três semanas, para suas férias,
assumi a interpretação da palavra em dois cultos, um na sede211 e o outro, no ponto
de pregação212. A temática que escolhi foi o ofertar213.
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O pastor de Rio Domingos veio na celebração da sexta-feira da paixão e da vigília pascal, sendo
que, nessa última, trouxe um grupo de membros junto. 13.04.01. Cultos, 114.27-28. O assunto foi
comentado na reunião de avaliação do tríduo. 18.04.01. Equipe, 84.19-24.
207
O pastor da Comunidade de Rio Domingos e os paroquianos que participaram no tríduo pascal
planejavam celebrá-lo em sua localidade em 2002.18.04.01. Equipe, 84.1-5.
208
A retirada das folhagens, dos panôs e dos demais objetos foi combinada com ela e seu esposo
anteriormente. 04.04.01. Equipe, 68.25-26. Contudo, antes de se iniciar a celebração da sexta-feira da
paixão, a zeladora mostrava-se fechada, calada. 13.04.01. Cultos, 112.45-46. Essa postura contrastava com o ânimo dos leigos. Cultos, 113.36-37. Na reunião de avaliação do tríduo, os leigos ressaltaram algumas vezes a indisposição da zeladora, visível a partir da sexta-feira da paixão. 18.04.01. Equipe, 79.1-5; 84.39-44.
209
14.04.01. Cultos, 115.24-30, 42-44. Para isso ser possível, recebi uma autorização especial do
Presbitério, uma vez que a veste ainda não estava oficialmente autorizada na IECLB. Reunião do
Presbitério de 05.04.01. Presbitério, 38.1-7. A autorização da IECLB aconteceu em maio de 2001.
210
O círio pascal não estava acendendo no fogo da fogueira. Eu esforçava-me para acendê-lo, mas a
chama do fogo era muito forte. A vela estava derretendo. Ramiro percebeu o impasse e socorreu-me:
pegou um graveto, acendeu-o e, com ele, o círio pascal. 14.04.01. Cultos, 115.39-40.
211
O convite partiu de Simone. O culto na sede realizou-se em 19.05.01, culto vespertino. Cultos,
123.1.
212
20.05.01. Cultos, 125.26-27.
213
Segui a seguinte estrutura: 1. Ofertar é ação resposta: Deus nos serve primeiro. 2. Ofertar é fruto
da fé. 3. Ofertar é seguir uma lógica contra-cultural. 4. Ofertar é entregar a Deus parte do que ele nos
deu e a oferta destina-se para pessoas em necessidade. O texto completo da interpretação encontrase em: Cultos, 124.6-125.36.
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liturgia214. Para o culto vespertino mensal, mudamos um pouco a posição dos bancos
da igreja215, o que foi notado pelas pessoas, de modo geral216, e aprovado por Aroldo217. Os bancos permaneceram naquela posição dali em diante.
O culto de ação de graças de 2001 foi preparado, como de costume, pela equipe de oficiantes. As doações in natura foram destinadas, pelo Presbitério, ao Lar
de Idosos de Vale Verde218. Na motivação ao ofertório, convidei Ramiro para contar
algo sobre o Lar219. As doações, antes reunidas na entrada da igreja, foram trazidas
à mesa em procissão. Eram roupas, alimentos e material de limpeza, somando uma
grande quantidade de coisas220. Entre elas, estavam também dois cobertores, feitos
de quadrados de cerca de 20cmx20cm, esses unidos por uma costura artesanal221.
Nos avisos comunitários, abri os cobertores quadriculados e os mostrei à comunidade, dizendo que eles exemplificam bem o que acontece na soma de pequenos esforços. Sozinhos, isolados, esses quadrados não atingem seu objetivo. Contudo, unidos
uns aos outros, transformam-se em algo útil: um cobertor. Assim também se dá com
a ação diaconal: se os recursos pessoais e financeiros de cada um de nós forem reunidos, somados, chegaremos a resultados significativos222.

214

Simone propôs um salmo responsório no culto de Pentecostes. 03.06.01. Cultos, 127.37-38. No
mesmo culto, incluímos os responsórios da comunidade na oração eucarística. Cultos, 127.43; 137.1617, 37-38. Em 24.06.01, usamos pela primeira vez o roteiro para a liturgia da eucaristia, preparado
por Benjamim e colado no hinário. O roteiro incluía os responsórios da assembléia litúrgica na liturgia
da eucaristia. Cultos, 142.9-10.
215
Colocamos os bancos levemente inclinados, de modo que as pessoas podiam enxergar-se.
16.06.01. Cultos, 134.43.
216
As pessoas demonstraram um estranhamento. Benjamim, observando o retraimento das pessoas,
convidou as pessoas, na acolhida, a assentarem-se mais na frente e elas acolheram a sugestão.
16.06.01. Cultos, 135.33.
217
No final do culto, o presidente da comunidade procurou-nos e manifestou que gostou da posição
dos bancos. Sugeriu que eles permanecessem nessa posição. 16.06.01. Cultos, 138.28-29.
218
10.06.01. Cultos, 131-134. Benjamim informou sobre o destino no culto anterior e motivou a comunidade a trazer doações. 03.06.01. Cultos, 130.6-7.
219
Cultos, 133.20-22. Foi Ramiro quem sugeriu que as doações fossem para o Lar de Idosos, dispondo-se a visitá-lo antes, para ver a situação e as necessidades do Lar. 10.05.01. Presbitério, 57.6-7.
220
As doações lotaram um carro de passeio, tanto o espaço do assento traseiro quanto do bagageiro.
221
Os quadrados foram confeccionados por pessoas voluntárias, ou de crochê ou de tricô, conforme
cada pessoa sabia fazer. Ao referir-me a esses cobertores, usarei a terminologia cobertores quadriculados.
222
10.06.01. Cultos, 133.39-43. Observei que cerca de 10 pessoas vieram olhar os cobertores quadriculados ao final do culto. Cultos, 134.1.
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O destaque dado à soma de esforços contrastou com o incentivo à competição
e à desclassificação de equipes, dado direta ou indiretamente nas brincadeiras que
aconteceram logo a seguir, na atividade com as crianças do culto infantil223.
No primeiro culto de julho, uma senhora, avó de uma das crianças da minha
vizinhança, acompanhou-me ao culto224. No caminho, até a igreja, ela me contou
como é difícil ser analfabeta e depender dos outros em aspectos bem corriqueiros,
como pegar um ônibus225. Ter essa senhora no culto fez-me refletir, já durante a
liturgia, sobre o nosso fazer litúrgico a partir da perspectiva de pessoas que não sabem ler226.
No mesmo dia, na sacristia, antes de iniciar o culto, Simone contou-nos que o
presidente chamou sua atenção porque ela estava assumindo uma tarefa que cabia
aos presbíteros fazer: completar os dados do culto no livro de registros227. Essa conversa foi transformada numa brincadeira, mas o conteúdo era sério228.
O Mestrado Profissionalizante em Liturgia iniciou no final de junho de 2001229.
Benjamim foi aluno do curso230. Ao final do primeiro módulo, ele retornou motivado
para rever aspectos na vida comunitária e litúrgica. O espaço litúrgico foi alvo de
mudanças no segundo semestre de 2001.

223

No domingo do culto de ação de graças aconteceu também o passa-dia do culto infantil. O evento
realizou-se no ginásio da comunidade. Após o culto, Benjamim e eu integramos as atividades. As brincadeiras preparadas seguiam o modelo das gincanas, que desclassificam pessoas e equipes. 10.06.01.
Cultos, 134.17-19. Levei o assunto para nossa reunião de trabalho e Simone ofereceu-se para tratar o
assunto com os orientadores do culto infantil. 14.06.01. Equipe, 108.10-12.
224
01.07.01. Cultos, 142.39-41. No domingo que o antecedeu, o neto dela, que ia costumeiramente
conosco ao culto, chorara porque sua mãe não tinha vindo junto na igreja. 24.06.01. Cultos, 140.11.
225
01.07.01. Cultos, 142.45-49.
226
Como incluir uma pessoa analfabeta, visitante, nos cantos, nos textos lidos pela comunidade? Enfim, como fazer para não excluí-la?
227
Aroldo pedira para Simone não completar mais os dados, porque senão, no próximo ano, quando
ela fosse embora, os presbíteros teriam desaprendido sua tarefa e não saberiam mais como se completa o livro. 01.07.01. Cultos, 150.8-12.
228
Apesar do que lhe disse o presidente Aroldo em 01.07.01, Simone voltou a completar os dados
referentes aos cultos no livro de registro. Em 14.07.01, 05.08.01, 12.08.01, 09.09.01, 25.11.01. Cf.
CENTRO EVANGÉLICO VÁRZEA DOS PINHAIS, Registro dos Cultos, fl. 32-32v.
229
O curso foi oferecido pelo Instituto Ecumênico de Pós-Graduação em Liturgia (IEPG), de São Leopoldo/RS.
230
O curso realizou-se em quatro módulos, sendo que o primeiro ocorreu de 28 de junho a 28 de julho
de 2001. Simone assumiu grande parte das atividades regulares da comunidade nesse período. Nos
finais de semana, Benjamim esteve integralmente envolvido nas atividades comunitárias.
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Em agosto, antes da oração preparatória, na sacristia, externei aos colegas
que eu procurava participar semanalmente na oferta, porque os clérigos não estão
isentos dessa participação. Pelo contrário, eles deveriam dar o exemplo à comunidade231. Nesse mesmo dia, nos avisos comunitários, foram divulgadas duas campanhas
que aconteceriam por algumas semanas na comunidade: a campanha do agasalho e
a em prol do Lar Padilha232. Simone, que as anunciou, por desconhecer o Recanto
Palmitinhos, afirmou que a instituição abriga crianças e idosos necessitados233.
Em agosto, no primeiro culto do mês, uma família enlutada, visitante, participou do culto234. Coincidentemente, as crianças do culto infantil haviam trabalhado o
tema “morte” e vieram no final do culto trazendo cartões com mensagens de consolo
a enlutados235. Benjamim orientou as crianças para que entregassem cartões aos
visitantes236. Na oração de intercessão, a situação transformou-se numa prece237.
A partir desse culto, procurei incluir, na oração geral da igreja, pessoas que se
empenham socialmente, seja por meio das organizações não governamentais, seja
de outra forma238.

231

Esse pensamento acompanhou-me desde o primeiro dia da inserção. Mas explicitá-lo aos colegas
ainda não tinha ocorrido. Fi-lo, porque percebi que não havia trazido dinheiro e pedi se um deles não
teria uma cédula para me emprestar. 08.07.01. Cultos, 154.22-25. Benjamim aproveitou o ensejo e
deu uma cédula à sua esposa, a fim de que ela a colocasse na oferta.
232
08.07.01. Cultos, 159.11-12. A campanha do agasalho era uma cooperação da comunidade para
com a Prefeitura Municipal de Rio Domingos. A campanha em prol do Recanto Palmitinhos foi lançada
pela OASE e fazia parte de uma iniciativa da OASE Sinodal. Ambas aconteceriam na igreja, mas somente a segunda passaria pelo ofertório, numa culto que se realizaria em setembro.
233
O Recanto Palmitinhos abriga crianças e adolescentes em situação de risco, a maioria das quais é
encaminhada à instituição pelos conselhos tutelares das cidades da redondeza do Lar. Não há idosos
abrigados ali. A partir desse culto, sugeri que os avisos que tivessem a ver com o ofertório, fossem
integrados ao ofertório.
234
Não era uma família enlutada pertencente à comunidade, mas visitantes que haviam perdido um
familiar nos últimos dias – um jovem de 24 anos que sofrera um acidente de trabalho e morrera eletrocutado. Os familiares pediram intercessão antes de iniciar o culto. 05.08.01. Cultos, 166.14-15.
235
05.08.01. Cultos, 168.7.
236
05.08.01. Cultos, 168.9-10.
237
Cultos, 168.32-33. Após o culto, a família ainda estava desconsolada. O grupo esperou terminar a
despedida na porta, e pediu que o pastor fizesse mais uma oração. Benjamim conversou e orou com
eles no corredor da igreja. 05.08.01. Cultos, 169.25-26.
238
Eis o texto da prece: “Senhor, intercedemos pelos grupos e instituições, pelas organizações não
governamentais que trabalham em favor de causas como a ecologia, os portadores de deficiência, os
sem-terra, sem-teto, sem-pão. Dá que sigam firmes, e que as causas pelas quais lutam (...).”
05.08.01. Cultos, 168.40-45.
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Segundo o plano de cultos da IECLB, estava prevista uma reflexão sobre o
tema da pessoa portadora de deficiência no último domingo do mês de agosto239.
Chegando na igreja, no domingo de manhã, perguntei a Benjamim como faríamos a
abordagem do assunto. Ele disse que isso não seria tratado, porque o tema do culto
era outro240. Dessa maneira, perdemos a oportunidade de tratar do tema nessa data
e isso não foi retomado noutro culto.
No culto vespertino de setembro, propusemos, pela primeira vez, a mudança
completa do espaço litúrgico241. A mesa foi tirada de cima do estrado e colocada perto da assembléia litúrgica. Os bancos foram virados na direção da mesa, em forma
de “U”, de modo que as pessoas sentaram como que em semi-círculos, de frente
para a mesa eucarística242. O lugar litúrgico permaneceu assim apenas por duas semanas243.
Os dois cultos de setembro, realizados depois do acontecimento de “Onze de
Setembro”, ocorreram sem explicitar preocupações com o momento mundial em que
todos estávamos envolvidos244. Perguntei-me se uma situação dessa importância poderia ser praticamente ignorada no culto de uma comunidade cristã. Minhas indagações foram respondidas na fala de um senhor que, no compartilhar, referiu-se expli-
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O culto seria no dia 26.08.01. Essa data encerra a semana das pessoas portadoras de deficiência.
Havíamos nos comunicado brevemente por telefone a respeito do culto. Dei-me conta do tema apenas
depois do telefonema. Cultos, 174.7-8.
240
26.08.01. Cultos, 173.31-37. As pessoas com necessidades especiais foram incluídas na intercessão. Cultos, 176.17.
241
15.09.01. Cultos, 183-194. A mudança que foi feita em junho havia mexido tão somente com os
bancos.
242
Essa mudança do espaço litúrgico foi planejada por Benjamim na disciplina Espaço Litúrgico, realizada no Mestrado Profissionalizante em Liturgia em julho de 2001. Ao final da disciplina, cada estudante teve que apresentar uma proposta de reforma ou de construção de sua igreja, apresentando
uma planta baixa e redigir os argumentos que fundamentam o projeto de reforma ou de construção.
243
No dia 30.09.01 haveria um casamento na igreja e a noiva insistiu que a igreja voltasse a estar na
forma habitual.
244
Os ataques terroristas, que atingiram norte-americanos e mataram pessoas de outras nacionalidades, expôs e intensificou um conflito, apontando para uma provável guerra, aberta e cruel, que envolveria direta e indiretamente todas as nações do mundo. O tema foi mencionado brevemente no kyrie
eleison, preparado por Benjamim: “Clamemos a Deus pela paz no mundo todo e o fim dos conflitos e
guerras que estão tirando a vida de muitas pessoas inocentes. Clamemos a Deus...(...) Clamemos a
Deus pelo fim do radicalismo religioso, que traz consigo injustiças, opressão, desrespeito. Clamemos a
Deus...” 23.09.01. Cultos, 185.27-31.
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citamente a essa situação mundial245. Nos cultos que se seguiram, incluí intercessões
expressas sobre o assunto246.
Quanto à volta da disposição usual do mobiliário da igreja, nem tudo permaneceu inalterado por muito tempo. A partir do culto batismal de outubro, a fonte foi
colocada junto à porta de entrada da igreja247. A mudança de local da fonte foi explicada na Introdução ao batismo248. A partir desse culto, Benjamim atribuiu-me a tarefa de oficiar a acolhida e o envio249. Nesse culto, também, o colega convidou-me a
compartilhar com a assembléia litúrgica sobre a viagem que fiz a El Salvador250.
Cursos estimulam mudanças! O curso sobre o batismo, que motivou a remoção da fonte, impulsionou outras grandes mudanças na vida litúrgica da comunidade251. Os dois cultos de confirmação de 2001 foram realizados como cultos de afirmação do batismo252.

245

No culto de 23.09.01, o compartilhar das alegrias tinha sido intenso. Muitos aniversários foram
citados, também duas bodas de casamento. Cultos, 186.27-31. No compartilhar das preocupações,
após serem mencionados dois aniversários de falecimento, um senhor levantou a mão e mencionou o
contexto do pós-Onze de Setembro como uma preocupação que o acompanhava. Cultos, 186.37.
246
14.10.01 e 20.10.01. Cultos, 195.38; 203.21-22. Uma das intercessões foi: “Concede sabedoria e
prudência neste tempo delicado em que se encontram todas as nações do mundo e realiza tua vontade.” 20.10.01. Cultos, 203.21-22.
247
A fonte, colocada à porta, visibiliza que é pelo batismo que as pessoas integram a família de Deus.
Planejamos isso na reunião de trabalho. 14.10.01. Equipe, 123.10-11.
248
14.10.01. Cultos, 189.41-43; 192.8-16.
249
Benjamim disse-me que se deu conta disso quando eu falava ao grupo de leigos, no curso de liturgia, realizado em Taquara em 22.09.01. O curso foi realizado em três etapas, sendo que na última, fui
a assessora. Desde então, desempenhei essas funções litúrgicas. Cultos, 251.6-12.
250
14.10.01. Cultos, 194.43-195.15. Destaquei os desafios diaconais que as igrejas cristãs enfrentam
naquela realidade social e política. As pessoas mostraram-se especialmente interessadas nas informações gerais, como as dos vulcões ativos e inativos, da falta d’água, das ruínas do povo indígena maia,
por exemplo. Eu havia viajado para El Salvador a fim de assessorar um curso ecumênico para agentes
diaconais e participar como palestrante na Semana da Reforma, realizada na Universidade Luterana
Salvadorenha.
251
As reflexões iniciadas no curso mobilizaram os dois colegas. Benjamim compartilhou suas descobertas sobre a confirmação quando arrumávamos os bancos da igreja naquela tarde de 15.09.01. Ele
planejava fazer da confirmação o tema central do retiro de presbíteros em 2002. Cultos, 183.43-45.
Mas isso não ocorreu.
252
Como o grupo de confirmandos era grande, foram realizados dois cultos de confirmação. Onze
jovens participaram do culto do dia 20.10.01, e cinco, do dia 28.10.01. Cultos, 196-205 e 205-211,
respectivamente. O folheto, distribuído à comunidade, anunciou o rito da confirmação como “Afirmação do batismo”. Cultos, 197.39-41.

243

Nesse culto, a mesa eucarística recebeu uma toalha branca, nova, confeccionada por Amélia253. Contudo, esse objeto não foi tão valorizado como os inaugurados
no ano anterior254. O fato de Amélia não ter o seu nome citado no folheto da comunidade, fez com que não houvesse um registro formal dessa informação255.
No culto da Reforma, o grupo da juventude evangélica assumiu muitas partes
da liturgia256. Os jovens deram início à campanha em favor do Abrigo MaternoInfantil (AMATIN). Ela se estenderia até o culto de kerb257.
Em novembro, a participação do coral da Comunidade Católica do Bairro Soledade fez-me repensar a formulação da intercessão que focalizava a igreja e seus líderes258. A partir de então, integrei as demais igrejas cristãs na prece259. Nesse dia,
foi anunciada a campanha de alimentos que a OASE decidira realizar na sua festa de
encerramento260.
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Um dos filhos de Amélia era confirmando nesse dia. Amélia, a presbítera que colaborou no tríduo
pascal, trabalhou quase um ano na confecção da toalha.
254
O mesmo destaque dado ao marceneiro e ao patrocinador do feitio dos móveis inaugurados em
2000 (a mesa e a cruz) não foi dado à Amélia. A doação da toalha e sua confecção foram anunciadas
brevemente e não constava no folheto do culto. 20 e 28.10.01. Cultos, 198.18-21; 206.7-8, respectivamente.
255
Perguntei-me se não havia aqui um indício da escala de valores diferenciada de acordo com o gênero, que atribuía maior valor ao que os homens faziam e patrocinavam, e relegavam ao silêncio e ao
esquecimento o que as mulheres faziam e patrocinavam.
256
Assumiram o acompanhamento musical dos cantos comunitários, a leitura dos textos bíblicos, apresentaram um canto sobre o tema do culto e realizaram uma encenação que tematizava a liberdade
obtida em Cristo e que dá condições para servir. Culto vespertino. 31.10.01. Cultos, 211.32; 212.4;
214.3-5, 8-11.
257
31.10.01. Cultos, 216.6-12. Eduardo, presidente da juventude evangélica, disse que o Abrigo Materno-Infantil necessitava de fraldas de pano para bebês, material de higiene e de limpeza, massas e
azeite. Cultos, 219.24-25.
258
11.11.01. Cultos, 1-2.
259
Ou seja, não me referi mais à IECLB em primeiro lugar. Cito uma parte da prece: “Por isso, trazemos a ti as igrejas cristãs que atuam no Brasil. Fortalece e ampara todas as lideranças que têm levado
adiante o testemunho do teu Evangelho.” 11.01.01. Cultos, 220.10. No culto seguinte, formulei-a
assim: “ Senhor, intercedemos pelas igrejas cristãs no Brasil. Em especial, aquelas que representamos. Sabemos que cada qual tem suas lutas, enfrenta desafios e obstáculos. Fortalece as lideranças.
Dá coragem, ânimo e persistência. Isso juntos te pedimos, cantando: (...)”. 17.11.01. Cultos, 223.1518.
260
O destino para as doações ainda não estava claro naquela data. A festa de encerramento da OASE
seria no dia 02.12.01. 11.11.01. Cultos, 217.7-9.
261
Foi o segundo culto de kerb da comunidade, realizado em 17.11.01, com início às 19h, e seguido
do baile de kerb. Cultos, 221-227.
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falar262. O regente do coral destacou o mutirão como característica marcante e determinante na história da comunidade263. A diaconisa Sofia Sanf destacou a importância da ação diaconal realizada nos primórdios da comunidade e motivou para que
essa ação se intensificasse a cada novo ano de sua história264.
Apesar de todo o preparo, o culto não funcionou como havíamos pensado. O

kyrie eleison, por exemplo, preparado para ser realizado com a projeção de imagens
pelo retroprojetor, foi prejudicado pela claridade. As imagens que retratavam o sofrimento de pessoas em contexto de guerra, marginalização, miséria, abandono e
fanatismo não ficaram nítidas. O ofertório, com elementos representativos, foi prejudicado. Sofia conseguiu estabelecer a relação do seu objeto representativo – o pão –
com o ofertório. Mas o regente do coral não sabia o que fazer com o tijolo que trouxe consigo, onde colocá-lo e como apresentá-lo.

265

.

No baile de kerb ficou evidente para mim que a comunidade é organizada com
base nos casais, nos pares heterossexuais266. Perguntei-me sobre o sentimento das
pessoas avulsas, sozinhas, solteiras ou separadas, em ocasiões como essas267.
Em dezembro, no chamado “culto de advento” encerrou-se a campanha motivada pela OASE. As doações, destinadas ao Albergue Municipal, foram reunidas e
trazidas à mesa durante o ofertório268.
As meditações de advento realizaram-se nas noites da segunda semana de
dezembro269. Na primeira noite, cerca de meia hora antes de iniciar a celebração,
262

Das três pessoas convidadas, apenas duas aceitaram. Fredy, o organista, declinou do convite porque disse que ficava muito nervoso nessas ocasiões e preferia não falar. Cultos, 206.1-5.
263
O regente disse que a comunidade é feita de “um grupo que pega junto, que trabalha em conjunto”. Falou que se lembra bem “da construção da igreja, de quanto eles trabalharam, comeram juntos
no pavilhão, para continuar de tarde, quanto sacrifício que todos fizeram, juntos.” 17.11.01. Cultos,
226.41-43.
264
17.11.01. Cultos, 224.11.
265
17.11.01. Cultos, 225.1-6; 226.37-227.3.
266
Os cartões dos bailes tinham o preço fixado para casais. Como fui sozinha ao baile, percebi essa
configuração mais nitidamente. Os casais dançavam entre si e, por via de regra, não havia a troca de
pares. A diaconisa Sofia e eu conversamos a respeito. Ela achava que isso retrata a sociedade que
também está organizada com base nos pares, nos casais. Cultos, 227.10-14, 40-42.
267
Havia comunidades que tinham trabalhos para pessoas sozinhas. Várzea dos Pinhais não tinha.
Lembrei-me que Marlene contou-me que participa do grupo de singulares na comunidade luterana da
cidade vizinha. 25.12.00. Cultos, 68.34-37.
268
Culto de advento, vespertino, realizado em 02.12.01. Cultos, 236.12.
269
De 11 a 14 de dezembro de 2001, das 20h às 20h30min. Cultos, 241-246.
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ocorreu uma intensa discussão entre o ecônomo, sua filha e Camila, diante da árvore
de natal270. Durante toda a celebração, pensei no compromisso que tem a liturgia de
fomentar a reconciliação entre as pessoas271.
Depois do culto eucarístico vespertino, que encerrou as meditações de advento, aconteceu a assembléia da paróquia272. Após, o presbítero Roland e eu ensaiamos dois hinos de natal, com gaita de boca e órgão273. Roland e eu tocamos juntos
no culto de véspera de natal274.
No culto do dia 24 de dezembro, o ambiente estava intranqüilo. A saída repentina da zeladora e de sua família colocou os presbíteros numa situação difícil275.
Na sacristia, antes do culto iniciar, o presidente comentava como estava chateado
com o que ocorreu. Entendia o impasse entre a zeladora e a juventude evangélica
como a “gota d’água” que apressou uma situação que, inevitavelmente, iria acontecer276. Nesse culto, inesperadamente, a árvore de natal apresentava-se totalmente
ressecada277. O presépio era novo e fora doado pela família Rehmann. Benjamim
agradeceu os doadores da árvore e do presépio278.
A oferta do culto não tinha sido destinada pelo Presbitério. Na motivação, falei
que a oferta não será aplicada na comunidade, mas remetida pelo Presbitério para

270

Camila, ao olhar a árvore, teria feito um comentário contra o uso do algodão como enfeite natalino, alegando que não há neve no Brasil. 11.12.01. Cultos, 242.5-6. O modo como Camila expressouse irritou Rubem, o ecônomo, e sua filha, os quais tinham enfeitado o pinheirinho. A discussão acalorada resultou na retirada de Camila, que foi para casa. Durante a discussão, Rubem afirmou mais de
uma vez: “Quem manda na comunidade é o Presbitério e quem tem direito de falar algo são as pessoas que trabalham aqui”. Cultos, 242.32.
271
11.12.01. Cultos, 243, 33-43.
272
15.12.01. Presbitério, 112-117. O culto fora festivo. Noemi e Roland receberam uma bênção pelas
bodas de casamento. Cultos, 248.25-28.
273
15.12.01. Presbitério, 117.31-34. Motivei muitas vezes Roland a tocar gaita de boca num culto.
Havia visto ele tocar no Retiro de Presbíteros. 05.05.01. Presbíteros, 47.50-52. Levei uma gaita de
boca para a igreja e deixei-a lá durante todo o período da inserção. 08.07.01. Cultos, 152.21-23.
274
24.12.01. Os hinos foram: “Quero ir com os pastores”, HPD, nº 31, e “Ó, vinde meninos, não falte
ninguém”, HPD, nº 24. Cultos, 254.10-11, 19; 254.38, respectivamente.
275
Havia muitos presbíteros na igreja quando cheguei, tentando ajeitar tudo para o culto de véspera
de natal. Cultos, 252.42-43.
276
24.12.01. Cultos, 251.16-19. Enquanto conversávamos, Vânia, a presidenta da OASE, entrou na
sacristia. Estava apreensiva com as tarefas e disse que queria que “eles não aparecessem nos cultos
de natal”, referindo-se à família da zeladora e do ecônomo. O que, de fato, não ocorreu. Cultos,
251.24-25.
277
24.12.01. Cultos, 256.41-42.
278
24.12.02. Cultos, 256.39-40.
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uma boa finalidade279. Durante a comunhão, Fredy pediu que servíssemos a eucaristia a um senhor que permaneceu sentado. Ele não podia caminhar. Benjamim serviuo a seguir280.
O final do ano aproximava-se. No culto do dia 31 de dezembro, o clima na
comunidade estava mais calmo. Roland e Noemi dispuseram-se a assumir os cargos
de zeladora e de ecônomo a partir do início do ano novo281. Observei que a doação
em alimentos, destinada para o Albergue Municipal, ainda estava na sacristia282.
No compartilhar, algumas crianças levantaram suas mãos e participaram, contando à comunidade suas alegrias283. Simone, que estava encerrando seu PPHP, foi
brevemente despedida por Benjamim sem, no entanto, receber um envio especial284.
No compartilhar das tristezas, Benjamim anunciou o desaparecimento de um jovem,
membro da comunidade285. Incluí o fato na intercessão286. Vi que, durante o preparo
da mesa e ofertório, um senhor, bêbado, entrou na igreja. Ele persignou-se e sentou-se bem no fundo da igreja287. Ali permaneceu até o final do culto288.
A quarta e última fase da minha participação nos cultos estendeu-se de janeiro a agosto de 2002. A equipe de oficiantes voltou a compor-se de duas pessoas, o
pastor e eu. Por determinação do Presbitério, os cultos a partir de 2002 passaram a

279

24.12.01. Cultos, 256.12-15. Referi-me ao comentário positivo feito por um membro no final da
assembléia da paróquia. Ele, diante da transparência dos relatórios e das iniciativas diaconais do grupo de senhoras, manifestou satisfação em fazer parte dessa comunidade. Cultos, 256.9-12 e Presbitério, 117.1-7.
280
25.12.01. Cultos, 264.22-25.
281
31.12.01. Cultos, 266.35-37.
282
A campanha encerrara em 02.12.01, havia quase um mês. Os alimentos estavam em cestos e caixas no chão da sacristia. 31.12.01. Cultos, 269.39-40.
283
Uma mesma criança participou até duas vezes. 31.12.01. Cultos, 222.33-39.
284
31.12.01. Cultos, 272.34-37. Mesmo que Simone recebera palavras de agradecimento em duas
reuniões do Presbitério, estranhei o jeito de se lidar com a despedida de Simone no culto, uma vez
que este seria seu último culto na comunidade. Fora dado maior destaque ao casal Roland e Noemi,
os quais receberam votos de bênção e um envio para a tarefa que estavam assumindo. Cultos,
272.24-26.
285
O caso foi-nos trazido como pedido de intercessão quando ainda estávamos nos preparando na
sacristia. Tratava-se de um homem solteiro, cerca de 24 anos, filho de uma família membro da comunidade, que desapareceu no dia 24.12.01. Cultos, 272.45-47.
286
31.12.01. Cultos, 273.33-35.
287
31.12.01. Cultos, 272.2-3.
288
Na saída da igreja, beijou minhas mãos, resmungou algo e saiu porta a fora. 31.12.01. Cultos,
272.4-5.
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ser todos eucarísticos289. As duas exceções foram o culto do dia mundial de oração e
o da sexta-feira da paixão290.
Benjamim e eu continuamos a exercitar a alternância dos papéis litúrgicos,
embora as partes diaconais permanecessem mais sob minha responsabilidade. Inovamos o texto da acolhida e de outras partes, levando em conta os conhecimentos
adquiridos na disciplina Laboratório Litúrgico291.
O uso excessivo de palavras no culto passou a chamar-me mais a atenção.
Procurei trazer recursos visuais, ligados ao tema do culto ou a uma leitura bíblica, em
especial. O compartilhar, de semanal, passou a ser realizado uma vez por mês, principalmente para poupar tempo.
Nesse período, colhi alguns frutos significativos do trabalho no âmbito pessoal.
Ao chegar no pátio da comunidade para o culto do dia mundial de oração, fui surpreendida quando meu filho caçula pediu-me dinheiro para colocar na oferta292. Mais
surpresa e satisfeita fiquei quando, semanas depois, o mesmo filho resolveu, ainda
em casa, antes de sair para o culto, pegar de seu próprio dinheiro para participar na
oferta293.
O desaparecimento daquele homem, no final do ano de 2001, me acompanhava. Procurei saber se Benjamim soubera mais alguma coisa a respeito. Ele não
sabia

289

como

ficou.

Mas

achava

que

o

rapaz

ainda

não

havia

sido

A decisão foi tomada por ocasião da reunião de planejamento para 2002, realizada pelo Presbitério. 05.12.01. Presbitério, 102.14-24. A comunidade foi avisada a respeito no culto de São Silvestre,
dia 31.12.01. Cultos, 272.17.
290
Realizados em 01.03.02 e 29.03.02. Cultos, 276-280; 298.
291
O segundo módulo do Mestrado Profissionalizante em Liturgia ofereceu a disciplina Laboratório
Litúrgico, ministrada pela teóloga e liturgista Ione Buyst. Participei da disciplina, realizada nos dias 6 a
13 de fevereiro de 2002. A disciplina teve por objetivo propor que a liturgia seja uma experiência,
também para o liturgo, incluindo as dimensões do saber, do sentir e do agir. A primeira acolhida que
escrevi levando em conta esses aspectos foi usada no culto de 03.03.02. Ei-la: “Amanheceu. Os primeiros raios de luz venceram a escuridão da noite. A claridade revela as coisas e suas cores: o verde
da árvore, o azul do céu, a casa amarela, a flor vermelha, o rosto da criança e da pessoa idosa. Não
precisamos temer. Podemos andar com passos seguros. A claridade nos permite ver o caminho. E o
dia nos convida para viver mais um dia na graça do bondoso Deus.”. Cultos, 282.39-283.3.
292
Sempre zelei em dar a cada filho algo para ser ofertado. Mas, nesse dia, o caçula antecipou-se.
01.03.02. Cultos, 276.18.
293
30.03.02. Cultos, 300.18-20.
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encontrado294. Perguntei-me sobre a responsabilidade que cabe aos líderes eclesiásticos diante de situações como essa.
No culto do domingo de ramos, Benjamim e eu assumimos a Interpretação da
Palavra e introduzimos a temática da semana santa295. Levei um recurso visual que
consistia de um monte, moldado em argila, que representava o Gólgota. Durante a
interpretação, colocamos uma coroa de espinhos sobre o monte, representando a
crucificação de Jesus e a das pessoas que sofrem sob calvários injustamente construídos296.
Para a realização do tríduo pascal de 2002, formou-se novamente a equipe de
liturgia, com a participação de dois presbíteros, Amélia e Otávio297. Incluímos a eucaristia aos ausentes no final da quinta-feira da paixão298.
Na sexta-feira da paixão, faleceu o Sr. Rehmann, benfeitor da comunidade
desde sua fundação. Ele foi sepultado na manhã do sábado santo299. O coral da comunidade cantou300. Benjamim foi responsável pela celebração. O pastor da Igreja
Batista também trouxe sua palavra de conforto301.
No chamado “segundo culto da páscoa”, realizado no domingo pela manhã302,
uma senhora contou-nos a experiência vivida por uma criança e um senhor idoso

294

Por fim, perguntei à Noemi, a nova zeladora, e ela disse que soube que o rapaz estava vivo, mas
não queria ser encontrado pela família. Resolvi pegar o folheto com o anúncio do desaparecimento
que ainda estava no mural da igreja e telefonei para a família. A mãe do rapaz atendeu-me e confirmou o que a zeladora havia dito. Cultos, 293.7-10.
295
Havíamos realizado juntos o culto de lançamento do livro Tríduo Pascal, em São Leopoldo, na EST.
Nesse culto, oficiei a interpretação. Benjamim convidou-me a trazer o assunto dos calvários que massacram milhões de pessoas ao culto no Várzea. 24.03.02. Cultos, 291.10-22.
296
24.03.02. Cultos, 286.28-30.
297
Além deles, um pastor visitante, companheiro na caminhada da renovação litúrgica, que estava de
visita na casa de Benjamim e Camila, concelebrou conosco o tríduo, nas suas três celebrações principais. Cultos, 293.39-41; e outros.
298
28.03.02. Cultos, 297.40-41. Convidamos a comunidade de modo geral para levar dos elementos
eucarísticos que sobraram. Duas pessoas, ao final do culto, aproximaram-se da mesa e levaram junto
a eucaristia aos ausentes. Cultos, 297.45.
299
30.03.02. Cultos, 298-300. Benjamim avisou-me e resolvi participar do sepultamento.
300
Cultos, 299.17. O casal Rehmann tinha tão somente um filho. E este era o regente do coral da
comunidade.
301
Cultos, 299.14-15. O filho dos Rehmann era membro e líder da banda da Igreja Batista de Santo
Augusto/RS.
302
A vigília pascal, que inicia na noite do sábado santo e se estende até a madrugada do domingo de
páscoa, é o culto de páscoa. O culto matutino no domingo de páscoa é o segundo de páscoa.
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com a eucaristia aos ausentes303. Fredy compareceu ao culto. Estava animado com
os hinos novos que estava ensaiando304.
As duas ofertas dos cultos pascais foram destinadas pelo Presbitério para a
aquisição de cancioneiros305. Foi-me difícil motivar a comunidade para esse ofertório306. Na despedida à porta, cumprimentei, de forma especial, a família enlutada e
percebi quão diferente isso é quando se esteve junto no sepultamento307.
No primeiro culto de abril, havia três orações memoriais. Benjamim incluiu o
nome dos falecidos nos mementos308. A partir desse dia, Benjamim delegou-me a
tarefa de fazer o convite para a Comunhão309. No compartilhar, muitas pessoas manifestaram-se quanto a alegrias310. Quanto às preocupações, fez-se silêncio. Ninguém manifestou-se311.
No mês de abril, Simone e Camila receberam a ordenação ao ministério eclesiástico312. No culto de ordenação de Camila, o espaço litúrgico foi todo modificado313. O pastor presidente da IECLB presidiu a ordenação314. Benjamim, apesar da

303

31.03.02. Cultos, 304.42-47. A senhora contou que o idoso, após receber a eucaristia, apresentou
melhora no seu estado de saúde.
304
31.03.02. Cultos, 304.37-38.
305
Dias 30 e 31.03.02. Cultos, 302.23-24; 307.35. Segundo o plano de ofertas da IECLB, o destino da
oferta desses dias cabia ao Presbitério.
306
Benjamim, noutra ocasião, comentou comigo que era visível o meu constrangimento ao fazer a
motivação da oferta que estava destinada a ser aplicada na comunidade. 09.06.02. Cultos, 248.35-36.
307
Refiro-me à família Rehmann e seus conhecidos. 31.03.02. Cultos, 309.26-32.
308
07.04.02. Cultos, 314.2-7.
309
Em consideração aos visitantes que estavam no culto por causa das orações memoriais, expliquei
com mais detalhes o procedimento usual da eucaristia na comunidade. 07.04.02. 314.18-19.
310
Muitos aniversários foram anunciados. “O carinho da OASE”, disse uma voz vinda da comunidade.
“Pela corrente de oração feita na comunidade” em favor de alguém, manifestou-se outra pessoa.
07.04.02. Cultos, 312.45-313.6.
311
Cultos, 313.5-6. Perguntei-me se o fato de o compartilhar acontecer somente uma vez por mês é
co-responsável por esse silêncio.
312
Simone, após concluir seu PPHP, em final de 2001, foi enviada para ser pastora na paróquia vizinha, em Rio Domingos. Sua ordenação aconteceu lá, na noite de 07.04.02. Cultos, 314-317. Camila
foi ordenada no domingo seguinte, dia 14.04.02. Cultos, 322-332.
313
A mudança do espaço litúrgico foi a mesma feita em outubro do ano de 2001: a mesa foi colocada
perto da congregação, os bancos da igreja foram virados na direção da mesa, em forma de “U”. Cultos, 324.43-45.
314
14.04.02. Cultos, 325.1-3. Era também o dia nacional da diaconia.
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presença de tantas pessoas, conservou-me como oficiante dos elementos diaconais
do culto, o que confirmou sua conduta parceira para comigo315.
No culto seguinte, a comunidade conheceu a equipe de música litúrgica da Escola Superior de Teologia316. Efrém coordenou os cantos litúrgicos317. A oferta desse
dia foi destinada, pelo Presbitério, para cobrir as despesas de locomoção da equipe
da EST318. Mesmo contando com a equipe de música litúrgica, Benjamim encarregou
Eduardo de acompanhar dois cantos comunitários319.
A partir de maio, passou a funcionar o ofertório permanente in natura, ao lado
do recolhimento de dinheiro320. A doação de víveres não foi muito expressiva, o que
demonstrou que a comunidade ainda necessitaria de mais tempo para assimilar essa
forma de ofertório321.
A viagem que fiz aos países nórdicos e as reflexões que fiz a partir das experiências litúrgicas em que participei, acompanhavam-me322. Compartilhei alguns aspectos com o colega Benjamim. As questões mais candentes para mim eram: a presença maciça do uso da palavra no nosso labor litúrgico, cuja linguagem é difícil e
estranha para as pessoas em geral; a falta quase absoluta de recursos sensíveis, que
prescindem de explicações racionais; a necessidade de planejar estratégias para a
inclusão das crianças no todo da celebração; a tomada de providências concretas
para a maior participação da assembléia litúrgica nas orações.

315

Cerca de 30 obreiros do Sínodo estavam presentes no culto de ordenação. 14.04.02. Cultos,
325.19-20. Benjamim poder-me-ia ter substituído. Ele, contudo, não o fez. Houve a participação de
mais gente na liturgia. A distribuição da eucaristia, por exemplo, foi realizada por três duplas, que
serviram, simultaneamente, três grupos diferentes de pessoas. Cultos, 331.14-16.
316
20.04.02, culto vespertino realizado no sábado. Cultos, 333.32-24.
317
Cultos, 333.21-25. A nossa intenção era a de apresentar Efrém e seu trabalho musical e litúrgico à
comunidade, com vistas a sua contratação.
318
Cultos, 336.45-46.
319
Cultos, 335.36-37; 338.25-26. O plantão responsável pelos cultos vespertinos era o grupo de jovens. O violonista da JE, que normalmente assumia a parte musical dos cultos, estava presente. Seria
fácil pôr de lado o líder musical local, mas Benjamim não o fez.
320
26.05.03. Cultos, 340.12-13. Introduzir o ofertório em espécie foi a intenção que acompanhou
algumas senhoras, desde o começo do ano de 2003. Em alguns cultos, na procissão do preparo da
mesa e ofertório, um cesto de vime era trazido à mesa contendo doações. Por exemplo: 03.03.02,
Cultos, 286.11-15.
321
No culto de 20.07.02, havia no cesto apenas o que eu mesma trouxe para o ofertório in natura.
Cultos, 390.23-24.
322
A viagem fez parte do intercâmbio de diaconia e realizou-se de 24/04 a 24/05/02.
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No culto mensal no ponto de pregação, levei objetos para destacar o tema:
“reconciliação comunitária”323. Vânia, a presidenta da OASE, observando que eu tinha muitas coisas para carregar até o local, voluntariou-se para me ajudar324. A
substituição das pedras pelas flores e fitas, durante a liturgia, teve o objetivo de expressar a mensagem da reconciliação comunitária325.
Antes de iniciar a oração de intercessão, recolhi entre a assembléia litúrgica
motivos de oração326. Benjamim apresentou o cesto permanente do ofertório, dizendo que, assim como acontecia na sede, o cesto também estaria sempre presente nos
cultos do ponto de pregação327.
No mês de julho, Benjamim dividiu seu tempo entre as aulas do Mestrado Profissionalizante em Liturgia, módulo 3328, e os trabalhos pastorais. Os impulsos advindos do curso logo foram transformados em propostas concretas. No culto batismal,
Benjamim introduziu uma liturgia moldada por ele329. No culto vespertino de julho,
por sugestão de Benjamim, moldamos o kyrie eleison de modo que esse estivesse
ligado à oração geral da igreja330. No kyrie eleison apresentamos as “dores do mundo” a partir de manchetes de notícias internacionais, nacionais e locais. Colocamos,
uma a uma, as folhas de jornal sobre a mesa331. Na oração geral da igreja, acendemos pequenas velas e depositamo-las sobre os jornais, de acordo como os temas
iam aparecendo em forma de preces332.
Em agosto, o culto que encerrou minha inserção na comunidade coincidiu com
o nascimento do primogênito de Camila e de Benjamim333. O tema do culto foi: te-

323

Levei uma bacia com pedras e um cesto de vime com pequenas flores e fitas brancas e amarelas.
16.06.02. Cultos, 359.9-11.
324
16.06.02. Cultos, 360.28-30.
325
As pessoas receberam pedras no começo do culto e, após a interpretação, foram convidadas a
trocarem as pedras pelas flores e fitas. Cada pessoa fixou flores e fitas com alfinetes na roupa de
outrem, sinalizando com isso a disposição de colaborar na construção da paz e da reconciliação.
326
Isso já foi feito em outras ocasiões no ponto de pregação. A comunidade trouxe dois assuntos:
uma pessoa enlutada e os flagelados pelas chuvas. 16.06.02. Cultos, 361.41-44.
327
16.06.02. Cultos, 362.13-16.
328
O módulo ofereceu as disciplinas Batismo II, Tempo Litúrgico e Seminário de Pesquisa II.
329
14.07.02. Cultos, 373.1-2.
330
20.07.02. Cultos, 383.27-28, 385.8-12.
331
20.07.02. Cultos, 387.45-388.3.
332
20.07.02. Cultos, 389.38-390.5.
333
O bebê nasceu no dia anterior, em 03.08.02. Cultos, 409.18-21.
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mos responsabilidade com as necessidades dos outros334. Simone e o grupo de canto
haviam sido especialmente convidados por Benjamim para atuarem no culto335. O
compartilhar gerou intensa participação da comunidade336. No compartilhar das tristezas, um senhor, enlutado, manifestou-se337. As orações memoriais foram incluídas
na oração de intercessão e, nos mementos, citados os nomes dos falecidos338.
Depois dos avisos comunitários, Benjamim passou a palavra às lideranças, que
dirigiram a mim palavras de despedida e um canto de bênção339. O culto infantil cantou, homenageando Benjamim, pela nascimento de seu filho, e a mim. Agradeci as
homenagens, e dirigi-me à comunidade, motivando a que mais pessoas se engajem
para tornar possível os sonhos que têm sido sonhados por um grupo, reforçando o
mutirão que acontece nessa comunidade340.
Na despedida à porta, recebi muitas palavras de amizade e de companheirismo. O presidente da paróquia disse que “eles continuarão fazendo o trabalho daquele jeito que conheci, devagar, mas sem parar”341. Benjamim disse-me: “as portas
estão abertas”342. Noemi ofereceu-me o arranjo de flores que estava no altar e presenteou-me com uma cuca e um pão que ela mesma fizera343. Roland e eu combinamos tocar mais uma vez juntos no culto de batismo do filho de Benjamim e de
Camila344.

334
335
336

04.08.02. Cultos, 403.18.
Cultos, 401.6-7, 16-17. A presença da Simone foi uma surpresa para mim.

Foram mencionados cerca de 25 aniversários; duas cirurgias que tiveram êxito; a conquista da
casa própria por um casal jovem; os cinco anos de vida comum de outro casal; os visitantes presentes
no culto; o nascimento do primogênito do pastor; a presença da Simone. Cultos, 409.9-21.
337
04.08.02. Cultos, 409.27. Com isso, quebrou-se a regra do silêncio que vigorou durante todo o ano
até este dia nessa parte da liturgia.
338
04.08.02. Cultos, 410.9-10, 412.5-6.
339
Cultos, 414.23-415.22. Aroldo leu a seguinte frase de um papelzinho: “As sementes semeadas
darão os seus frutos, porque os rastros na areia não são de quem estava sentado!” Cultos, 414.39-40.
Recebi um relógio de parede, com o símbolo da diaconia gravado no vidro, com uma inscrição.
340
04.08.02. Cultos, 415.27-35.
341
04.08.02. Cultos,419.27-28.
342
04.08.02. Cultos, 420.18-19.
343
04.08.02. Cultos, 421.4-6, 26-27.
344
04.08.02. Cultos, 419.44-420.2.
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4.0 - O grupo de Presbíteros e as reuniões do Presbitério
As reuniões ordinárias do Presbitério ocorrem na 2ª quinta-feira do mês e têm
a duração de duas horas, das 20h às 22h. Elas são freqüentadas pelos presbíteros
que compõem o Presbitério e os representantes dos departamentos: OASE, culto
infantil e juventude evangélica345. Há boa freqüência nas reuniões, geralmente por
volta de 17 pessoas.
As reuniões acontecem numa das salas de trabalho e as pessoas sentam em
círculo, normalmente sem nenhuma mesa no centro. Os casais sentam-se lado a lado. Chama a atenção que as mulheres presentes à reunião mantêm suas mãos sempre ocupadas346. Dos homens, apenas uns poucos anotam alguns pontos num caderno. A maioria deles não anota nada.
As reuniões seguem uma estrutura e têm vários atores. 1. Meditação de abertura: orientada pelo pastor347. 2. Leitura e aprovação da ata anterior: é feita pela 1ª
secretária. 3. Apresentação do relatório financeiro: pelo 1º tesoureiro. 4. Informação
sobre as cotas do mês e do trimestre: pelo secretário Jorge. 5. Assuntos da pauta da
reunião: pelo presidente, Aroldo. 6. Apresentação dos “assuntos do pastor”: por Benjamim. 7. Diversos: é o espaço livre, no qual os representantes dos departamentos
ou qualquer outra pessoa pode apresentar assuntos. 8. Oração de encerramento:
proferida pelo pastor, seguida da oração conjunta do Pai-nosso. A única parte que é
anunciada é a dos diversos. As demais, vão se sucedendo sem interrupções. Passo, a
seguir, a descrever uma reunião típica.
O presidente distribui os cancioneiros aos presentes348. A escolha de um ou
dois
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O coral e o grupo de canto não têm, diretamente, uma representação, mas muitos presbíteros cantam nos coros e respondem pelos grupos.
346
As mulheres, geralmente em pequeno número (cinco), sentam-se ao lado de seus esposos. Fazem
algum trabalho manual ou seguram uma caneta com a qual anotam assuntos da reunião.
347
Em 2001, com a presença de Simone, Benjamim e ela se alternavam na condução da meditação. A
mim coube a meditação da reunião de julho de 2002. Presbitério, 168.39-40.
348
Observei isso algumas vezes: em 13.09.01 e 08.11. 01. Presbitério, 77.1-2; 89.30, respectivamente.
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diárias349, acrescida de uma história curta350, encerrando com uma oração. Benjamim
vale-se dessa oportunidade para introduzir temas, como o da mudança do espaço
litúrgico351.
Após, a secretária inicia a leitura da ata anterior352. Se necessário, fazem-se
correções no texto ou esclarecimentos de algum ponto da ata.
O tesoureiro informa sobre o total das entradas e saídas de dinheiro, incluindo
a soma das ofertas dos cultos de todo o mês. Como o Presbitério trabalha com empréstimos, o tesoureiro costuma informar os valores pagos aos credores e o saldo
que permanece em débito.
O secretário da comunidade informa o número de cotas do mês e do trimestre. Essa informação, segundo o pastor, é obsoleta, uma vez que o sistema de cotas
já não vigora mais na IECLB. Mas a cada reunião isso é anunciado, e é registrado
nas atas.
O presidente, então, aponta o primeiro assunto a ser tratado. As solicitações
de ajuda de outras comunidades são resolvidas ali mesmo353. Já no caso de temas
que demandam maior discussão, esses são delegados, pelo Presbitério, a comissões.
A idéia é de que elas sejam grupos de trabalho que se responsabilizem por um assunto específico, tenham poder para tomar decisões pertinentes e tragam
propostas

349

concretas

ao
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em
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Senhas Diárias é um lecionário publicado anualmente, o qual prevê dois versículos bíblicos para
cada dia do ano, acompanhados por uma oração ou texto prático. Há indicações diárias de leituras
bíblicas e nos domingos e dias especiais, indicação dos textos previstos no Lecionário Ecumênico. É
uma adaptação de “Die täglichen Losungen und Lehrtexte der Brüdergemeinde für das Jahr”. Cf.
GRÜBBER, G. E. E. (Adapt.) Senhas Diárias 2001, p. 2.
350
São histórias cuja finalidade é destacar uma mensagem. É seguida de uma breve atualização. Cito
como exemplo, a história “A águia que se tornou uma galinha”, de Ruben Alves, lida por Benjamim
em 09.11.00. Presbitério, 12.1-3.
351
Em 09.09.01. Presbitério, 65.1-6.
352
Observei que a secretária, em 2000, estava sempre muito nervosa quando procedia a leitura da
ata. Em 14.09.00. Presbitério, 2.35-38. Amélia, que assumiu o cargo a partir de 2001, mantinha-se
tranqüila na leitura das atas.
353
Comunidades distantes, da IECLB, ou locais, de outras denominações, solicitam auxílio na venda de
blocos de rifas ou de cartões de promoções. Isso acontece, por exemplo, com a comunidade da Igreja
Evangélica Luterana do Brasil (IELB) e a comunidade católica local, em 09.11.00. Presbitério, 14.52;
em 11.07.02. Presbitério, 172.1-2.
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posteriores354. Os presbíteros se revezam nas comissões de acordo com suas habilidades e competências, sendo que, majoritariamente, estes são compostos por homens355.
A organização de promoções ocupa boa parte das reuniões que antecedem o
respectivo evento356. Dividem-se tarefas práticas entre os presbíteros. Muitas vezes,
é convocado um mutirão para os preparativos357. A reunião torna-se viva nesses
momentos: mesmo os mais calados, falam, candidatam-se, dão idéias.
O grupo de presbíteros, de forma crescente, optou por contratar outros serviços além dos “seguranças”, a fim de aliviá-los da sobrecarga de tarefas nas grandes
promoções358. O presidente costuma agradecer o empenho de todos na reunião que
segue ao evento359.
Por duas vezes houve presbíteros que sugeriram a realização de refeições a
preços acessíveis, a fim de que os membros menos abastados pudessem

354

Como exemplo do uso freqüente dessa estratégia, menciono as comissões formadas de setembro a
dezembro/2000: Comissão para analisar os casos de membros que queriam batizar ou receber outros
ofícios na Igreja Católica. Em 14.09.00. Presbitério, 1.37-38. Comissão de obras, responsável pela
reforma da casa pastoral. Em 14.09.00. Presbitério, 4.8-10. Comissão eleitoral, que faria visitas com a
finalidade de convidar membros para assumirem cargos na nova Diretoria, a ser eleita no final daquele ano, em 09.11.00. Presbitério, 12.44-46. Comissão de promoções, que responderia pela agenda de
promoções em 2001. Em 21.12.00. Presbitério, 22.49-52.
355
Exceções a essa regra são: a comissão criada para organizar a rifa em favor da reforma da casa
pastoral, composta por dois casais e mais três presbíteros. Em 08.03.01. Presbitério, 34.13-14. A comissão que escreveria o documento que regulamenta os direitos e deveres da zeladoria e do ecônomo. Essa comissão incluiu mulheres, por conter representantes dos departamentos. Em 27.08.01.
Presbitério, 75.2-11. E a comissão que refletiria sobre a viabilidade do centro diaconal. Em 08.11.01.
Presbitério, 93.13-17.
356
Decide-se, por exemplo, sobre a impressão dos cartões, o local para comprar as carnes e os demais
alimentos, a banda que animará o baile e sobre a contratação ou não de ajudantes.
357
Aroldo e o cozinheiro-chefe do mocotó convocaram um mutirão para a limpeza dos tachos e o corte
da lenha necessária para o cozimento do alimento. Em 14.06.01. Presbitério, 61.38-34.
358
É usual a contratação de seguranças que cuidarão dos carros estacionados nos arredores da comunidade em dia de promoção. Para o baile de kerb/2000, isto é, para a festa de aniversário da inauguração do templo, além desses, contratam garçons. Em 14.09.00. Presbitério, 4.27-28. O mesmo aconteceu para o jantar-baile de agosto de 2001. Em 09.08.01. Presbitério, 65.42; 66.1-3. Para o jantarbaile de kerb de 2001, além dos garçons e seguranças, contrataram duas mulheres para lavar a louça.
Em 11.10.01. Presbitério, 85.16-19; em 08.11.01. Presbitério, 91.19-20. Para o mocotó/2002, contrataram um casal de cozinheiros e garçons. Em 13.06.022. Presbitério, 165.31-32.
359
Por exemplo: Aroldo agradeceu a ajuda de todos no baile da lingüiça. Em 14.09.00. Presbitério,
3.16-17.
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participar360. Mas a idéia não foi acatada361.
Minha primeira participação nas reuniões mensais do Presbitério foi em setembro de 2000. Apresentei minha proposta de inserção e o presidente deu-me as
boas vindas, colocando-se à disposição para o que eu necessitasse362.
Em setembro de 2000, o Presbitério estava prestes a quitar a dívida contraída
por ocasião da construção do ginásio de esportes363. O plano imediato era implementar a reforma da casa pastoral, para a qual já havia uma planta e um orçamento364.
A Casa Mortuária das Igrejas Cristãs já estava funcionando. Havia uma pequena dívida para o grupo ecumênico quitar. Os presbíteros decidiram doar dois sofás para a Casa Mortuária365 e promover um meio-frango, dividindo o lucro entre a
Casa Mortuária e a comunidade366.
O novo plano de ofertas da IECLB foi anunciado na reunião de outubro de
2000367. Ele passaria a vigorar a partir do ano seguinte. Esse plano estabeleceu um
rodízio seqüencial entre as três instâncias a quem caberá definir o destino das ofertas do culto: comunidade, sínodo e IECLB368. Resultou daí que haveria mais
ofertas
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As promoções mais honerosas são os jantares-baile. O cartão-casal para o baile da lingüiça, em
março de 2001, foi vendido a R$ 20,00. Para o baile de casais, em agosto de 2001, R$ 22,00. Cf.
Presbitério, 24.42-43; 62.32-33.
361
Em 14.06.01, foi Aroldo quem sugeriu. Berti, vendo a dificuldade de encontrar data, sugeriu que se
optasse tão somente por uma “promoção mais trabalhada”, isto é, que realmente valesse a pena e
desse lucro. A sugestão de Aroldo caiu por terra. Presbitério, 59.33-46. Na reunião de planejamento
para 2002, Ramiro sugeriu que, ao invés de um baile de kerb, se fizesse um almoço a preço de custo
a fim de que todos os membros pudessem participar. A sugestão não vingou. Em 05.12.01. Presbitério, 101.36-46.
362
Em 14.09.00. Presbitério, 2.48-3.10. A partir daqui, a descrição passa a ser cronológica. Destacarei
os assuntos que vão revelar como se deu o processo desse grupo na perspectiva diaconal.
363
O tesoureiro Ramiro anunciou que até novembro saldariam o restante da dívida junto à família
Rehmann. Em 14.09.00. Presbitério, 2.40-42. Ele avaliou: “Estamos com um grupo muito bom de
trabalho, porque em dois anos conseguimos pagar as dívidas do ginásio e mais algumas coisas.” Em
14.09.00. Presbitério, 2.43-44.
364
A reforma estava planejada para iniciar em janeiro/2001. Para viabilizá-la, o presbitério decidiu
fazer um novo empréstimo com a família Rehmann. Em 14.09.00. Presbitério, 3.37-4.15.
365
Em 14.09.00. Presbitério, 5.1-2.
366
Em 14.09.00. Presbitério, 4.49-50.
367
Em 03.10.00. Presbitério, 8.45-46.
368
A oferta do 1º domingo de 2001, por exemplo, foi destinada pelas comunidades; do 2º domingo,
pelos sínodos; do 3º, pela IECLB; do 4º, pelas comunidades; e assim, sucessivamente.
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sistema anterior369.
Na reunião de novembro, a OASE anunciou que patrocinaria as grades para
cercar o patrimônio principal da comunidade370. A necessidade de prevenir-se contra
os roubos e assaltos confirmou-se na prática: a reunião foi brevemente interrompida
com a notícia de que o carro de Berti fora arrombado371.
Diante das eleições internas, os presbíteros preocuparam-se em compor uma
chapa eleitoral. Mas, encontrar presbíteros disponíveis não é tarefa fácil372. No dia da
assembléia geral, por falta de candidatos, Aroldo aceitou assumir a presidência por
mais um mandato. A composição organizada pelo Presbitério foi eleita por aclamação373.
Coube ao Presbitério deliberar a respeito da aceitação e da manutenção de
uma candidata ao ministério pastoral para o ano de 2001374. Quanto ao seu pagamento, os presbíteros decidiram que recorrerão ao sínodo e à IECLB, para que essas
instâncias assumam o máximo dos custos. Ramiro, o tesoureiro, disse: “Quanto menos, melhor, porque temos a casa”, referindo-se ao ônus da reforma da casa pastoral375. Otávio manifestou que se deveria assumir a sexta parte. “Porque também somos justos, e pagamos para o sínodo, e eles podem pagar para nós”.376
Na reunião de novembro, houve uma sugestão de que uma oferta fosse destinada para a compra do compressor da casa pastoral377. Em dezembro, decidiu-se

369

Essa seqüência pode ser quebrada tão somente pelas chamadas “ofertas em datas fixas”, as quais
são consideradas “como compromisso da Igreja como um todo”. Elas são “imexíveis enquanto esta
sistemática estiver em vigor”. Cf. IECLB, Ofertas Especiais e Nacionais da IECLB – 2001, p.16.
370
Em 09.11.00. Presbitério, 12.20-21.
371
Em 09.11.00. Presbitério, 12.37-38.
372
Otávio declinou, porque considerava-se muito mais nervoso do que anos atrás. Em 09.11.00. Presbitério, 12.48-49. O cozinheiro-chefe dos mocotós não aceitou, porque assumiu os cuidados com sua
mãe, idosa, o que muito lhe exigia. Em 09.11.00. Presbitério, 13.6-7.
373
Em 10.12.00. Cultos, X8.20.
374
Na reunião de outubro, Benjamim já havia apresentado essa possibilidade, dizendo que a remuneração poderia ser feita com o auxílio da IECLB. Em 03.10.00. Presbitério, 8.42-43.
375
Em 14.12.00. Presbitério, 17.5.
376
Em 14.12.00. Presbitério, 17.5-7.
377
Em 09.11.00. Presbitério, 13.33-34.
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destinar duas ofertas para a Casa Mortuária378 e uma, para a aquisição de novos hinários379.
Em dezembro, extinguiu-se o piquenique comunitário anual380. Jorge, o secretário, apresentou uma solicitação do grupo dos Alcoólicos Anônimos: eles pediam
autorização para o uso de uma sala para as suas reuniões381. Benjamim logo se manifestou a favor e todos concordaram com a concessão382. O Presbitério concordou
em aumentar o número de cultos eucarísticos em 2001383.
Em fevereiro de 2001, o Presbitério convocou uma reunião extraordinária, cujo
assunto central foi o crescente isolamento da juventude evangélica (JE) em relação à
Comunidade384. Na ocasião, Aroldo agradeceu a presença de todas as pessoas385. O
clima foi tenso. Ramiro afirmou que “tudo que envolve espiritualidade deve ser com
o pastor”386. Os presbíteros reprovaram a atitude de menosprezo dos jovens pelo
líder pastoral local387. Vendo-se sem apoio, os líderes da JE demitiram-se de suas
tarefas.
Em março, o Presbitério decidiu solicitar isenção do pagamento do dízimo ao
sínodo com relação ao lucro recebido nas três promoções realizadas em 2001388. O
motivo alegado foi de que a comunidade estava envolvida com construções. O pedido foi deferido pelo sínodo389.
Em abril de 2001, Aroldo repassou um pedido de ajuda de uma moça de Rio
Domingos390. O caso era conhecido. Simone assumiu a tarefa de se informar mais
sobre o caso. Aroldo manifestou que, se ela já foi ajudada por outros, então “vamos

378

Em 14.12.00. Presbitério, 16.34-36.
Benjamim mo comunicou em 21.12.00. Equipe, 44.33-37.
380
Na reunião de planejamento de 2001: em 21.12.00. Presbitério, 19.28-36.
381
Em 21.12.00. Presbitério, 23.25-26.
382
Em 21.12.00. Presbitério, 23.30-33.
383
Em 21.12.00. Presbitério, 23.11-19.
384
Em 15.02.01. Presbitério, 25-28.
385
Em 15.02.01. Presbitério, 26.7-8.
386
Em 15.02.01. Presbitério, 26.21.
387
Em 15.02.01. Presbitério, 27.11-13, 17-18.
388
Em 08.03.01. Presbitério, 32.5.
389
Informação dada na reunião de 10.05.01. Presbitério, 57.47.
390
Em 05.04.01. Presbitério, 36.31-40.
379
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ajudar pessoas da comunidade”391. Na mesma reunião, os presbíteros decidiram que
iriam auxiliar no custeio do retiro de presbíteros392, e cogitaram destinar uma oferta
para esse fim. Benjamim alertou para que não se pegassem coletas cujo destino já
estivesse definido393.
O retiro de presbíteros reuniu as principais lideranças da comunidade394. Benjamim propôs uma reflexão orientada sobre a possibilidade de construir um trabalho
diaconal nos moldes de um centro diaconal395. O grupo participou ativamente, sugerindo trabalhos possíveis de serem realizados ali396. Rascunhou-se uma previsão orçamentária para dar início à obra e para garantir a manutenção nos primeiros cinco
anos397. Benjamim mencionava a possibilidade de conseguir um apoio financeiro
substancial, vindo de projetos do exterior ou da própria IECLB398. A motivação final
teve por base a história da comunidade, que poderia fornecer um impulso importante
com vistas ao futuro399. Todos estavam entusiasmados com a idéia.
O grupo ainda ocupou-se de outros dois assuntos candentes no âmbito da
comunidade: como replanejar a contribuição dos membros400 e como flexibilizar

391

Em 05.04.01. Presbitério, 36.38.
Em 05.04.01. Presbitério, 35.12.
393
Em 05.04.01. Presbitério, 35.32-33.
394
O evento ocorreu em 05-06.05.01. Presbitério, 39-48. Estiveram presentes seis casais líderes da
comunidade.
395
Benjamim apoiou-se num texto oficial da IECLB, recém-lançado, que motivava as comunidades a
assumirem seu papel missionário, vencendo fronteiras sociais, culturais, religiosas, étnicas, etárias e
de gênero. Cf. IECLB, Recriar e criar comunidades juntos, p. 31.
396
Os presbíteros opinaram que, no centro diaconal, além dos cultos, voluntários poderiam assumir
trabalhos com crianças, jovens e mulheres. Trabalhos como ensinar segredos da culinária, cursos para
empregadas domésticas, reforço escolar, palestras, recreação, preparo e cultivo de hortas, oficinas de
música. Em 06..05.01. Presbitério, 54.1-21.
397
Em 06.05.01. Presbitério, 54.31-42.
398
Em 06.05.01. Presbitério, 54.48-55.23.
399
Benjamim motivou o grupo a pensar na conquista que representava o ginásio de esportes: a vitória
sobre o medo, a dúvida e o pessimismo de alguns. Ele retomou o que Várzea fora nas origens – um
trabalho carregado por pessoas da Comunidade de Santo Augusto. Benjamim afirmou que, no futuro,
outros serão gratos pelas iniciativas que esse grupo teve coragem de alavancar, e as gerações que
virão se orgulharão dos seus pais e avós. Em 06.05.01. Presbitério, 55.32-56.11.
400
Os presbíteros reorganizaram a tabela das contribuições, procurando prever os casos mais comuns.
Mantiveram a forma de contribuição fixa, a isenção para idosos, e a possibilidade de negociar meiacontribuição com as pessoas que assim necessitassem. Houve consenso no grupo de “que não se
pode excluir ninguém. A gente precisa poder fazer as exceções.” Em 06.05.01. Presbitério, 50.17-40;
51.2-36.
392
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a secretaria401.
Em maio, na primeira reunião do Presbitério que sucedeu o retiro, as sugestões de encaminhamento receberam o aval oficial402. Na ocasião, Mara, a representante do culto infantil, solicitou uma oferta. O Presbitério deferiu o pedido403. O grupo de presbíteros definiu que as doações in natura do culto de ação de graças seriam
levadas para o Lar de Idosos do Vale Verde404.
Na reunião de junho de 2001, Aroldo contou, entusiasmado, sobre a gratidão
manifestada pelos idosos do Lar e disse que eles solicitaram um culto405. O Presbitério acolheu a solicitação da Prefeitura Municipal de Rio Domingos, apoiando a campanha do agasalho no âmbito da comunidade406.
Nessa ocasião, o ecônomo queixou-se de que há pessoas que têm uma postura desrespeitosa para com ele e com a zeladora: pedem coisas em cima da hora407 e
fazem exigências descabidas408. O Presbitério deliberou ainda a respeito das ofertas
que lhe cabia destinar. Berti intercedeu em favor do ponto de pregação. Os presbíteros destinaram uma oferta para ajudar nas despesas de manutenção do local409.
Como a oferta para o culto infantil representou um valor pequeno410, os
presbíteros

401

decidiram

destinar

mais

duas

ofertas

para

o

trabalho

Os presbíteros falaram de forma muito honesta sobre os problemas que há na secretaria. Para agilizar o trabalho, Berti sugeriu a compra de um computador. Amélia voluntariou-se para trabalhar na
atualização dos dados uma tarde por semana. Em 06.05.00. Presbitério, 50.42-49; 51.38-51.
402
Os presbíteros presentes concordaram com a proposta de tabela de contribuições e de dar andamento à idéia da aquisição do computador, consultando a IECLB sobre a possibilidade de um empréstimo. Em 10.05.01. Presbitério, 57.17-26; 39-45.
403
Em 10.05.01. Presbitério, 57.11-12. O dinheiro seria utilizado para a aquisição de um armário para
guardar o material do culto infantil.
404
Em 10.05.01. Presbitério, 57.6-7.
405
Em 14.06.01. Presbitério, 60.49-52. No Lar de Idosos havia muitos idosos que já não podiam mais
deslocar-se para as igrejas.
406
Em 14.06.01. Presbitério, 60.23-25.
407
Rubem referia-se às lideranças do culto infantil que, no passa-dia, durante o culto, pediram-lhe
uma flor e que ele colocasse a rede de vôlei na quadra do ginásio. Rubem achava que isso poderia ter
sido previsto antes. Em 14.06.01. Presbitério, 61.3-8.
408
Rubem mencionou, entre outras coisas, que há líderes que pediam à zeladora para que ela limpasse
a cuia de chimarrão usada por algum grupo. Em 14.06.01. Presbitério, 61.16-17.
409
Em 14.06.01. Presbitério, 60.43-48.
410
O culto de 19.95.01 reuniu 40 pessoas e a oferta somou RS 28,00. Cf. CENTRO EVANGÉLICO VÁRZEA DOS PINHAIS, Livro de registro dos cultos, fl. 32.
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com as crianças411.
Em julho, Ramiro, o tesoureiro, apresentou um quadro crítico das finanças da
comunidade. A entrada de dinheiro pela contribuição dos membros não cobria as
despesas mensais normais412. Os presbíteros optaram por fazer um novo empréstimo
junto à família Rehmann.
Na reunião mensal de agosto de 2001, a perspectiva foi mais otimista. O empréstimo feito tirou-os do sufoco. A IECLB emprestou o dinheiro para a compra do
computador413. Na mesma reunião, Benjamim ofereceu a possibilidade de ter uma
estagiária da EST no primeiro semestre de 2002. O grupo de presbíteros demonstrou-se reticente414. Mesmo assim, Benjamim disse que iria informar-se quanto aos
custos com a estagiária.
O grupo de presbíteros atendeu uma urgência: precisou resolver os problemas
que o vandalismo causou no ginásio415. Aproveitaram o ensejo para fazer outros melhoramentos no ginásio, que estavam sendo protelados.
Nos diversos, a OASE levantou o assunto da construção de rampas na frente
da igreja, para possibilitar a participação de pessoas com necessidades especiais no
culto. A presidenta da OASE informou que as mulheres pagariam todo o material de
construção416. Simone, usando o mesmo argumento que Benjamim utilizara na reunião da Diretoria da OASE417, fortaleceu a idéia, dizendo que a rampa beneficiaria,
também, os idosos que vêm ao culto, uma vez que, na despedida à porta, ela costumava ajudar muitos a descer os degraus418.
411

Em 14.06.01. Presbitério, 62.38. Os cultos de 16 e 17.06.01 somaram o total de RS 33,51. CENTRO
EVANGÉLICO VÁRZEA DOS PINHAIS, Livro de registro dos cultos, fl. 32; e: PARÓQUIA EVANGÉLICA
CRISTO BOM PASTOR, Livro de registro dos cultos no ponto de pregação Vale Verde, fl. 1.
412
Em 12.07.01. Presbitério, 63.21-23.
413
Em 09.08.01. Presbitério, 65.24-25.
414
Em 09.08.01. Presbitério, 66.26-32. O grupo achou a idéia boa, mas saldar a dívida da reforma da
casa pastoral era prioritário.
415
Em 09.08.01. Presbitério, 68.1-6. Os vândalos esvaziaram os extintores, “picharam” as paredes,
quebraram os armários e abriram os vestiários. Presbitério, 68.3-4.
416
Em 09.08.01. Presbitério, 69.23-25. Berti e Ramiro deram sugestões de encaminhamento: que a
comissão de obras assumisse isso, e que a rampa fosse inteiriça. Presbitério, 69.27-30.
417
01.08.01. Diret. OASE, 36.26-27.
418
Em 09.08.01. Presbitério, 69.31. A ata registrou que foi Simone que apresentou esse assunto. Cf.
Ata nº 563, de 09.08.01. Em: PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas n. 5, fl.
32v.
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No mês de agosto, aconteceu uma reunião com um grupo seleto de presbíteros a fim de dividir com ele as reflexões que a equipe de trabalho vinha fazendo419.
Foram três os assuntos discutidos. A idéia de realizar ágapes na comunidade não
progrediu depois da reunião, embora os presbíteros tenham se posicionado favoravelmente420. Em seguida, foi apresentado o projeto do centro diaconal421, proposta a
que o grupo reagiu favoravelmente422. Por fim, Benjamim expôs ao grupo o projeto
de mudança do espaço litúrgico por meio de um desenho gráfico423. O grupo acompanhou tudo muito atentamente424.
Dez dias depois, houve uma reunião extraordinária. O assunto foi a demissão
da zeladora e do ecônomo425. A reunião concentrou-se nas providências que deveriam ser tomadas a partir da situação criada. A reunião seguiu num clima fraterno,
maduro e propositivo426. Depois de encerrada a reunião, Aroldo mostrou a planta dos
novos vestiários do ginásio427.
Na reunião de setembro, Aroldo apresentou, em primeiro lugar, o assunto das
rampas: “Já foi falado e as mulheres estão cobrando de nós”428. O grupo não achou
uma data própria para construir a rampa e passou-se para outros assuntos429.
O presidente convocou um mutirão para terminar o serviço dos vestiários, criticando o fato de que o Presbitério estava acostumado a pagar por todos os pequenos serviços a serem feitos na comunidade430.

419

Em 17.08.01. Presbitério, 69-76. Estavam na reunião: Aroldo, Amélia, Otávio, Marino, Benjamim e
eu. Presbitério, 69.37.
420
Em 17.08.01. Presbitério, 70.1-6.
421
Em 17.08.01. Presbitério, 70.21. O projeto fora elaborado pelos obreiros.
422
Abordou-se assuntos como o terreno, as parcerias com órgãos públicos, a necessidade de engajar
mais gente na reflexão. Presbitério, 70.10-71.23
423
Em 17.08.01. Presbitério, 72.3-4.
424
O grupo alertou para o cuidado necessário ao tratar da mudança do espaço litúrgico com a zeladora
e o ecônomo. Em 17.08.01. Presbitério, 72.17-18.
425
Em 27.08.01. Presbitério, 72-75.
426
Far-se-á um contrato por escrito com o novo ecônomo e zelador; escrever-se-á um documento que
regulamentará o uso dos utensílios da comunidade e o funcionamento do ginásio. A vaga será anunciada no culto. Em 27.08.01. Presbitério, 74.8-13.
427
Em 27.08.01. Presbitério, 75.36-37.
428
Em 13.09.01. Presbitério, 78.42.
429
Em 13.09.01. Presbitério, 79.1-12.
430
Em 13.09.01. Presbitério, 79.16-19.
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Na reunião de outubro, já estava consolidada a permanência da zeladora e do
ecônomo por mais 14 meses431. As rampas foram parte da pauta da reunião. Alguns
presbíteros questionaram a execução da obra: “fica feio fazer uma rampa inteira”,
“talvez uma meia rampa”; “talvez se possa fazer uma porta lateral no templo”; e:
“tem tantas pessoas portadoras de deficiência que justifica a construção da rampa?”432 O assunto foi remetido novamente à comissão de obras. O que ela resolvesse, seria feito433.
Benjamim apresentou o texto sobre o centro diaconal a todos os presbíteros434. O grupo teve reações positivas. Otávio sintetizou: “Se a comunidade quer, a
gente consegue”435. Eduardo, presidente recém-eleito pela JE, anunciou a arrecadação em favor do Abrigo Materno-Infantil, promovida pelo grupo de jovens436, e colocou o grupo à disposição para assumir, doravante, os plantões nos cultos vespertinos437.
Em novembro de 2001, o centro diaconal teve um encaminhamento concreto:
formou-se uma comissão, a ser convocada por Benjamim, que refletiria adiante e
traria propostas ao Presbitério438.
Ainda em novembro, nos diversos, Jorge, o secretário, apresentou ao Presbitério um pedido de isenção da contribuição, feito por uma senhora que sofrera um
derrame439. O pedido foi deferido. A seguir, Mara, coordenadora do culto infantil,
perguntou o que fazer com um armário velho, que fora doado à Comunidade anos
atrás, e que estava sobrando na sala da juventude. Alguém sugeriu que se desse o
armário a uma pessoa pobre, desde que ela não fosse revender num brique440. Os
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presbíteros decidiram doá-lo ao Lar de Idosos e, se esse não o necessitasse, à Prefeitura Municipal de Rio Domingos441.
Dezembro foi um mês de muitas reuniões442. Na reunião de planejamento das
atividades para 2002, o clima era descontraído443. Assuntos mais densos foram tratados no final. Benjamim apresentou a proposta de realizar-se semanalmente cultos
eucarísticos no âmbito da comunidade, atendendo assim à decisão conciliar da IECLB. Ramiro fortaleceu a proposta dizendo que o valor das coletas aumentaram444.
Os presbíteros concordaram com a implantação de cultos sempre eucarísticos a partir
de 2002445. Marino levantou o tema da inadimplência dos membros446. Por último, o
Presbitério posicionou-se, definitivamente, contra a vinda da estagiária em 2002447.
O tema da inadimplência ocupou a liderança. Jorge advogava em favor de não
elevar o valor da contribuição448. Mas o consenso a que chegou-se foi de que: o grupo quer pôr ordem na casa e, para isso, “os inadimplentes ou acertam ou caem fora”.449
A assembléia geral anual realizou-se após um culto eucarístico450.Quase todos
as pessoas que assentaram-se à mesa diretiva usavam o uniforme do grupo de canto451. Ao final, um membro participante da assembléia levantou-se e dirigiu-se ao
presidente Aroldo. Ele elogiou a transparência e a honestidade dos relatórios. Enalte441

Em 08.11.01. Presbitério, 93.41-42.
Além da reunião ordinária do mês, aconteceram mais duas reuniões previstas (a de planejamento e
a da assembléia geral), e outra, referente à repentina demissão de Tereza e Rubem.
443
Em 05.12.01. Presbitério, 98-103.
444
Em 05.12.01. Presbitério, 102.18-21.
445
O assunto não foi registrado em ata. Ata nº 569. Em: PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas n. 5, p. 040v – 041.
446
Marino achava que algo devia ser feito. A inadimplência era muito alta. Havia esperteza de muitos
membros que, desse modo, sobrecarregavam os que eram pagantes fiéis. Presbitério, 102.30-32.
447
Em 05.12.01. Presbitério, 1-2.37-103.1-8. Desde o começo, esse assunto não fluiu. Houve problemas de comunicação com o responsável pelos estágios na instituição de formação - EST. Os desencontros colaboraram para esse desfecho. Essa decisão também não foi registrada na ata. Ata nº 569.
Em: PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas n. 5, p. 040v – 041.
448
13.12.01. Presbitério, 106.36-37. Jorge, que conhecia pessoalmente cada membro, disse: “Os que
hoje não pagam, continuarão a não pagar.”
449
13.12.01. Presbitério, 107.2-4.
450
Em 15.12.01. Presbitério, 111-117. Nesse culto, o grupo de canto participou. Cf. Cultos, 247.41-43.
451
Isso confirma a sobreposição das pessoas nos cargos, nas tarefas; mas também aponta para a
variedade de experiências comuns que esse grupo acumula. Além disso, quase metade pertence à
família de Noemi: Ramiro (1º tesoureiro) e Eduardo (presidente da juventude evangélica) são filhos
dela, e Mara (coordenadora do culto infantil) é nora de Noemi.
442
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ceu as iniciativas solidárias desenvolvidas pela OASE, afirmando que se orgulha de
fazer parte de uma comunidade como essa452. Aroldo recebeu as palavras com serenidade. Ele repartiu aquele elogio com seus companheiros, dizendo: “Não fui eu sozinho, fomos nós, um grupo.”453
A próxima reunião que o presidente convocou não tinha as características festivas da assembléia454. A demissão, repentina e decisiva, da zeladora tinha conseqüências no funcionamento geral da comunidade. Aroldo deu início à reunião e estava visivelmente constrangido. Após agradecer a presença de todos, ele falou calmamente e num tom de voz baixo, natural: “Não gostaria que a gente agredisse ou julgasse uns aos outros”455. O clima da reunião foi de cooperação em busca de soluções. Decidiu-se retomar a comissão responsável pelo regulamento interno. Sugeriuse ampliá-la, integrando um representante de cada departamento456. Um conselheiro
do Presbitério verbalizou sua discordância com essa ampliação: “Na comissão só precisa ter gente do Presbitério, porque quem manda na comunidade é o Presbitério.”457
Ramiro defendeu a idéia da representatividade dos departamentos, pondo fim a esse
ponto458.
Ao final da reunião, Simone recebeu, pela segunda vez, palavras de reconhecimento e de despedida por parte de Aroldo459. Uma nova reunião seria convocada
logo após o ano novo460, mas ela não foi necessária: Roland e Noemi aceitaram assumir as tarefas de zeladora e de ecônomo.
O Presbitério iniciou o ano de 2002 organizando uma campanha extra para
reunir os recursos financeiros para a troca do forro da igreja461. Em março, Benjamim
inquiriu o grupo a respeito das ofertas462. Ele disse que a destinação das ofertas de452

Em 15.12.01. Presbitério, 117.1-7.
Em 15.12.01. Presbitério, 117.14-15.
454
Em 26.12.01. Presbitério, 117. 44-126.37.
455
Presbitério, 118.40-41.
456
Em 15.12.01. Presbitério, 119.43-45; 123.42-45.
457
Em 15.12.01. Presbitério, 124.2-3.
458
Em 26.12.01. Presbitério, 124.3-6.
459
Em 26.12.01. Presbitério, 125.34-36. Na assembléia haviam sido ditas palavras de gratidão à Simone. Em 15.12.01. Presbitério, 116.22-23.
460
Presbitério, 123.15-28.
461
Em 14.02.02. Presbitério, 127.33-34.
462
Em 14.03.02.. Presbitério, 131.
453
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veria ser feita para não ficar vaga, indefinida. O tesoureiro sugeriu que se destinassem as ofertas para o pagamento de dívidas463 e Berti, para a aquisição de novos
hinários464. Benjamim, informando que saiu o HPD 2, sugeriu que se adquirisse este
hinário465. Interferi na discussão, afirmando que a oferta dos cultos é para fins diaconais466. Criou-se um silêncio. Otávio disse que essa é, também, a orientação dada
no sínodo467. O grupo decidiu destinar a oferta de 24 de março para o trabalho diaconal realizado pelo grupo de mulheres, e a de 31 de março para a aquisição de novos hinários468.
Na reunião de março, Ramiro sugeriu que alguém do Presbitério agradecesse
oficialmente ao grupo de jovens pela ajuda na promoção. “Para incentivo, porque se
precisará dele [do grupo de jovens] outra vez de novo”.469
Em abril de 2002, outra oferta de culto estava em aberto quanto ao seu destino. Mara sugeriu que fosse destinada para pagar as despesas da equipe litúrgica da
EST, que participou do culto vespertino em 20.04.02470.
No mesmo mês, Benjamim convocou a primeira reunião da comissão do centro diaconal471. O pastor apresentou um estudo dos custos, preparado por ele e por
um presbítero472. Marino e Aroldo mostraram-se mais cautelosos durante a reunião.
Muito mais que custos, suas preocupações estavam com a continuidade dos trabalhos, com a dificuldade de encontrar novas lideranças e com a falta de perseverança
dos voluntários473. O grupo concordou que Benjamim marcaria outra reunião, dessa
vez com a presença de alguém que lida com projetos na IECLB474.
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Em 14.03.02. Presbitério, 131.3
Em 14.03.02. Presbitério, 131.3.
465
Em 14.03.02. Presbitério, 131.4. Trata-se do volume dois do hinário oficial da IECLB, Hinos do Povo
de Deus.
466
Em 14.03.02. Presbitério, 131.8-12.
467
Em 14.03.02. Presbitério, 131.18-19.
468
Em 14.03.02. Presbitério, 131.24-25. Na prática, o culto do dia 31 de março foi o domingo da páscoa. A oferta da vigília pascal teve o mesmo destino.
469
Em 14.03.02. Presbitério, 133.23-25.
470
Em 11.04.02. Presbitério, 144.20-22; Cultos, 333.21, 32-34.
471
Em 11.04.02. Presbitério, 145.12-18.
472
Em 18.04.02. Presbitério, 148.34-36. Estavam presentes: Eduardo, Mara. Aroldo, Otávio, Marino,
Amélia e seu esposo, Benjamim e eu. Presbitério, 148.20-21, 29.
473
Em 18.04.02. Presbitério, 148.46-47; 149.29-32; 150.46-47.
474
Em 18.04.02. Presbitério, 153.5.
464
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Em junho ocorreu o retiro de presbíteros475, com a presença de seis casais.
Benjamim trouxe o tema “O domingo”, afirmando que nele devemos servir ao Senhor no serviço ao próximo. Exemplificou essa afirmação na prática da visitação a
hospitais e ancionatos476. Ramiro disse que ele tem insistido na idéia de irem cantar
aos idosos do Lar Vale Verde477. Benjamim propôs que o grupo de canto realizasse o
seu ensaio no Lar478.
À noite, coube-me relatar sobre a viagem aos países nórdicos. Ressaltei os
problemas sociais que representam desafios diaconais naquele contexto: solidão,
alcoolismo, secularização, drogadição juvenil479. O grupo mostrou-se interessado e
ocorreu um diálogo sobre a homossexualidade e sua aceitação nos contextos nórdicos e locais480. A ocasião foi propícia para palavras de gratidão da minha parte aos
presbíteros481. Estávamos começando a despedir-nos.
No dia seguinte, aconteceu uma conversa de cunho mais organizacional. O
grupo já fora informado de que a isenção do dízimo renovou-se para o ano de
2002482. Benjamim esclareceu que essa isenção, nesse ano, aplicava-se não só às
promoções, mas também às locações do ginásio de esportes483. Houve consenso de
que se mantivesse essa concessão até que as dívidas fossem pagas484. Benjamim
contou que uma comunidade vizinha, pequena, protestou contra essa isenção dada à
comunidade, dizendo que “os pequenos sempre ficam para trás, nunca ficam sabendo”485. Ele concluiu dizendo que não sabe por que o assunto dinheiro sempre traz
tantas complicações486.
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08-09.05.02. Presbitério, 153-162.
Em 08.05.02. Presbitério, 155.17. Presbitério, 157.9.
477
Em 08.05.02. Presbitério, 157.20.
478
Em 08.05.02. Presbitério, 157.21-22.
479
Em 08.05.02. Presbitério, 158.12-17.
480
Em 08.05.02. Presbitério, 158.24-28.
481
Em 08.05.02. Presbitério, 158.32-36.
482
Em 11.04.02. Presbitério, 146.32-34. Em 2001, a comunidade estava desobrigada de repassar 10%
do lucro das promoções para o sínodo.
483
Em 09.05.02. Presbitério, 160.19. No ano de 2001, a isenção do dízimo recaía apenas sobre as
promoções.
484
Em 09.05.02. Presbitério, 160.20.
485
Em 09.05.02. Presbitério, 160.22-23.
486
Em 09.05.02. Presbitério, 160.25.
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Benjamim ofereceu a possibilidade de contar com dois estagiários de diaconia
no segundo semestre de 2002487. “Se não tem custos, por que não?”, foi a reflexão
apoiada pelo grupo488. “Só temos a ganhar”, refletiu Aroldo489.
Na reunião de julho, coube-me fazer a meditação de abertura. Optei pelo tema dízimo490. Havia uma oferta de culto para ser destinada pela comunidade. Um
conselheiro sugeriu que ela fosse destinada para pagar as despesas que a comunidade teria com palestrantes, em outubro491. Na mesma reunião, o tesoureiro fez um
apelo a todos para que só se gastasse o estritamente necessário492. O grupo concordou em hospedar as equipes esportivas que participariam do torneio entre juventudes evangélicas493. Os presbíteros concordaram em emprestar mesas, bancos e cavaletes para a comunidade católica local494.
Benjamim dirigiu-me palavras de agradecimento, e eu, a ele e ao Presbitério495. Foram feitos alguns comentários sobre as experiências que compartilhei no
retiro a respeito da viagem à Suécia e à Noruega. Aroldo disse que gostou muito e
pediu para eu vir outra vez, a fim de que mais gente pudesse ouvir o relato496.

5.0 - O grupo de mulheres e as reuniões da Diretoria da OASE
O grupo de mulheres é um dos principais departamentos da comunidade e
tem o respeito de todos. As líderes da OASE são, em alguns casos, as esposas dos
presbíteros497. Talvez também por isso, o trabalho das mulheres é feito de forma
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Benjamim já havia falado sobre isso em abril. Em 11.04.02. Presbitério, 145.8.
Em 13.06.02. Presbitério, 166.38.
489
Em 13.06.02. Presbitério, 166.40.
490
11.07.02. Presbitério, 168.39-40. Meu objetivo foi o de refletir com os presbíteros a respeito da
contribuição proporcional, a qual leva em consideração a situação real de cada pessoa que contribui,
indo contra a contribuição fixa.
491
11.07.02. Presbitério, 170.26. Havia sido aprovado, pouco antes, a sugestão de Benjamim de oferecer palestras pré-batismais à comunidade. 11.07.02. Presbitério, 169.46-170.6.
492
11.07.02. Presbitério, 171.14-17.
493
11.07.02. Presbitério, 171.39-42. Somente as equipes das cidades mais distantes pernoitarão na
comunidade, no ginásio.
494
11.07.02. Presbitério, 172.3-5. Decidiram emprestar os móveis velhos, não os novos.
495
11.07.02. Presbitério, 170.35-38; 171.1-4.
496
11.07.02. Presbitério, 171.8-10. Marcamos para o dia 23.08.02.
497
Vânia (presidenta da OASE a partir de 2001) é esposa de Otávio; Noemi, de Roland; Luíza (a 1ª
tesoureira), de Aroldo (presidente do Presbitério); Crista (a vice-presidenta em 2000), de Marino.
488
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conjugada com o do Presbitério.
As atividades desenvolvidas pelo grupo de mulheres são: dois estudos bíblicos
mensais498; encontros semanais para a realização de trabalhos manuais499; eventos
festivos, como a festa semestral das aniversariantes e a de encerramento, no início
de dezembro; passeio-surpresa; as promoções realizadas em cooperação com o
Presbitério500 e as com fins exclusivos501. Um grupo menor de mulheres constitui a
Diretoria da OASE502.
Os estudos bíblicos são orientados, por via de regra, pelo pastor. Ele propõe
temas indicados no Roteiro da OASE503 ou outros.
O encontro para trabalhos manuais foi criado pelas próprias mulheres em
1998504. Os trabalhos confeccionados pelas mulheres são expostos e vendidos nos
fundos do templo505. Os recursos daí resultantes, revertem em aquisições de material
para continuar a atividade506 e na compra de objetos para a comunidade507. As três
senhoras entrevistadas indicaram-no como o ponto alto entre os trabalhos desenvolvidos na comunidade. Para elas, as tardes dos trabalhos manuais são um espaço terapêutico508, de aprendizagem, de troca, aberto para quem quiser vir e no qual o
pastor não está presente509.

498

Um dos estudos bíblicos é realizado no 1º sábado do mês, para possibilitar a participação das mulheres que têm compromissos profissionais durante a semana. Informação dada por Benjamim em
23.05.00. Equipe, 4.36-37.
499
O grupo dos trabalhos manuais encontra-se nas terças-feiras, das 14 às 17h.
500
As três grandes promoções anuais são realizadas em cooperação e os lucros são divididos entre a
OASE e o Presbitério: o baile da lingüiça, realizado anualmente em março; o mocotó, em junho; e o
baile de casais, em agosto.
501
A OASE realiza um bingo, no primeiro semestre, e o chá de aniversário de fundação, em setembro.
502
Além dos cargos de presidenta, secretária e tesoureira, com suas vices, fazem parte as duas coordenadoras paroquiais e cinco conselheiras, totalizando 14 mulheres.
503
O Roteiro da OASE é um periódico anual que contém subsídios para os grupos de mulheres. O
material compilado inclui estudos bíblicos, temas, cantos novos e atividades em geral. Cf. OASE –
IECLB, Roteiro da OASE 2001.
504
A sugestão partiu da então presidenta da OASE, Roni. Entrevista com Roni. Diversos, 4.7-41.
505
Inicialmente, isso era feito somente nos cultos eucarísticos, mensalmente. Depois, passou a ocorrer
a cada vez que havia alguém interessado em comprar algo.
506
Tecidos para bordado, toalhas, linhas e lãs, por exemplo.
507
Cito, como exemplo: os dois ventiladores giratórios para as salas de trabalho e o telefone sem fio.
04.11.00 e 03.04.02. Diret. OASE, 8.27-28; 57.36-37, respectivamente.
508
Crista, assim, definiu o grupo de trabalhos manuais, no retiro de 2001. 05.05.01. Presbitério,
42.17.
509
Entrevista com Roni, Noemi e Suzana. Diversos, 4.33-5.36; 25.12-18; 35.33-40, respectivamente.
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A festa de encerramento é um evento aberto para todas as senhoras filiadas
ao grupo da OASE. Até 1998, era costume que cada mulher trouxesse um presente
surpresa para o sorteio da amiga secreta. Por sugestão da então presidenta Roni, a
partir de 1999, ao invés disso, passaram a trazer alimentos não perecíveis e destinálos a entidades assistenciais510.
O chá de aniversário de fundação é a promoção mais tradicional da OASE. Os
preparativos demandam muito trabalho e organização. As mulheres enviam convites
para outros grupos de OASE e organizam, além dos alimentos, bazar, rifa e outras
formas de angariar fundos.
Com base nas entrevistas e apoiada nos documentos a que tive acesso, verifiquei que as mulheres se caracterizam por terem dupla jornada de trabalho. Além de
cuidarem da lida doméstica, desempenham trabalhos remunerados – são faxineiras,
fazedoras de pães, cucas, salgadinhos, bolos e doces para festas, entre outras atividades. Muitas têm, aos seus cuidados, pais idosos ou mães viúvas. O trabalho voluntário na comunidade é uma responsabilidade ao lado das já mencionadas o que, juntamente com as alegrias, traz suas próprias dificuldades. Nas entrevistas, as senhoras usaram muitas vezes a expressão: “Não é fácil”, referindo-se a isso. Suzana, cujo
esposo tinha problemas com alcoolismo, disse que não se envolvia mais porque seu
esposo não a apoiava nisso511.
As senhoras entrevistadas ressaltaram os laços de amizade que existem entre
as mulheres do grupo. “É como se fosse uma família”, expressou Roni512.
A Diretoria da OASE é eleita, pelas senhoras filiadas, para mandatos de dois
anos, com direito a uma reeleição. Ela se reúne na 1ª quarta-feira do mês e as reuniões têm a duração média de duas horas. Os obreiros participam.
A partir daqui, passo a focar o grupo da Diretoria da OASE e suas reuniões.
Valorizei os diálogos que se travaram antes ou depois da reunião propriamente dita,
momentos nos quais recolhi informações preciosas.

510

Entrevista com Roni. Diversos, 9.6-11.
Entrevista com Suzana. Diversos, 40.26-29.
512
Entrevista com Roni. Diversos, 4.20-21.
511
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Era comum as senhoras irem para as reuniões trajadas com as camisetas oficiais da OASE513. Elas se sentavam em círculo e apoiavam as pernas sobre cadeiras
complementares. Diziam que isso fazia bem para a saúde, ao mesmo tempo que
descansava suas pernas da lida de cada dia. Quanto às mãos, as mulheres tinhamnas normalmente ocupadas. Todas elas tinham um caderno ou uma agenda usada
onde anotavam pontos da reunião. Algumas faziam crochê. O chimarrão parava
quando era a hora da meditação514.
As reuniões aconteciam normalmente na sala de trabalho da OASE515. Elas tinham uma estrutura bastante parecida com a da reunião do Presbitério: meditação,
leitura e aprovação da ata anterior, relatório financeiro, assuntos da pauta trazidos
pela presidenta, assuntos trazidos pelo pastor, diversos e oração final.
O tom das reuniões era de informalidade. A meditação consistia usualmente
da leitura da senha bíblica do dia, seguida de uma oração. Logo após, sem esperar
ser convidada, a secretária lia a ata da reunião anterior. Se necessário, faziam-se
correções ou acréscimos ao documento. A tesoureira informava, então, como estavam as finanças do grupo. Fazia parte do relatório financeiro, o saldo do caixa ordinário, da “caixinha entre amigas” e dos trabalhos manuais. Os recursos do caixa ordinário advêm da anuidade das filiadas e das promoções. Já a “caixinha entre amigas” e o resultado da venda dos trabalhos manuais integram o chamado “caixa dois”,
inoficial. A “caixinha entre amigas” foi criada por sugestão das mulheres e reúne a
oferta que é dada pelas senhoras filiadas por ocasião dos estudos bíblicos. Os recursos são aplicados no pagamento do carnê em benefício do Abrigo Materno-Infantil516.
A maior fatia dos recursos reunidos pelo grupo de mulheres é destinada para
a própria comunidade. O grupo de senhoras é, sem dúvida, o grupo benfeitor permanente da comunidade517.

513

As camisetas são azuis ou brancas e têm o emblema da OASE estampado na frente.
Crista contou-me que isso também ocorre nos estudos bíblicos: durante o estudo, elas param de
servir chimarrão. 05.09.01. Diret. OASE, 37.21-22.
515
Em dias muito quentes, realizaram-se à sombra do templo ou na área aberta, próxima ao ginásio de
esportes.
516
Entrevista com Roni. Diversos, 6.15-20.
517
Elas doam somas em dinheiro, patrocinam consertos (da geladeira, do fogão, do freezer) ou adquirem utensílios necessários para o dia-a-dia na comunidade.
514
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A Diretoria da OASE zelou pelo cumprimento dos compromissos que tem junto
ao sínodo: paga o dízimo, motiva e articula a participação das mulheres em atividades sinodais, apresenta ao sínodo o relatório e o planejamento das atividades anuais.
Passei a participar das reuniões da Diretoria da OASE em setembro de
2000518. Roni era a presidenta. Na primeira vez em que participei, a senhora que estava sentada ao meu lado preocupou-se em saber se eu entendia o alemão, um vez
que, de vez em quando, elas usava esse idioma519. Nessa reunião, a Diretoria decidiu
auxiliar o departamento do culto infantil, fazendo-lhe uma doação em dinheiro para
as atividades do dia dos pais520.
O foco dos trabalhos estava, no entanto, nos preparativos para a sua promoção anual: o chá de aniversário de fundação da OASE. Cada uma das senhoras presentes assumiu preparativos e funções para desempenhar no dia do evento521. A senhora ao meu lado me explicou: “As senhoras sempre trabalham muito na igreja,
trabalham tanto que se esgotam”.522 Ela contou que passou por um estresse, numa
ocasião, e concluiu: “A gente tem de ir até onde vão os limites da gente, e não
mais”523. As mulheres decidiram aliviar suas tarefas comprando algumas coisas préprontas524. Procuraram estabelecer estratégias que coibissem atitudes aproveitadoras
e abusivas por parte dos convivas525.
Naquela tarde de setembro, após o término da reunião, Benjamim mostroume todas as instalações da comunidade. Perguntei-lhe sobre a senhora que sentara
ao meu lado. Benjamim falou-me que ela tinha um esposo muito autoritário, embora
a idade já o tornara mais moderado. Contudo, ainda agora, a mulher dependia de

518

06.09.00. Diret. OASE, 1-7.
06.09.00 Diret. OASE, 4.1-2.
520
06.09.00. Diret. OASE, 2.19.
521
A organização implica um trabalho de equipe intenso. 06.09.00. Diret. OASE, 3.4-7, 28-34.
522
06.09.00. Diret. OASE, 4.23-24.
523
06.09.00. Diret. OASE, 4.25-26.
524
Os canudinhos que, anualmente, elas mesmas faziam, pela primeira vez foram comprados prontos.
06.09.00. Diret. OASE, 4.19-20.
525
As mulheres planejaram as estratégias a partir das experiências colhidas nos anos anteriores. Mencionaram que participaram do chá pessoas sem dinheiro que se serviram em excesso; outras, que se
serviram duas vezes; e outras, que se dispuseram a ajudar para poder comer muito e ainda levar o
equivalente ao cartão para casa. 06.09.00. Diret. OASE, 5.14-24.
519
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receber sua autorização para ir à igreja e o horário de retorno era controlado por
ele526.
Nos dois meses seguintes, não pude participar das reuniões. Benjamim me
contara que, na reunião de outubro, por sugestão de Roni527, as mulheres resolveram dedicar uma das tardes do trabalho manual exclusivamente para confecção de
roupas a serem doadas a pessoas carentes528 e promover uma campanha de remédios529. Ambas as decisões não constaram na ata530 e as campanhas não passaram
pelos cultos.
Em dezembro, confirmou-se que as mulheres encaminharam os dois assuntos.
Elas tinham um enxoval de bebê, completo, pronto, o qual entregariam pessoalmente531. Quanto aos remédios, elas decidiram que os doariam ao posto de saúde de Rio
Domingos532. Além disso, elas reuniriam um rancho em alimentos para doar a uma
família carente.533
A partir do ano de 2001, a Diretoria recém eleita assumiu sua funções534. A
secretária não foi introduzida devidamente na tarefa que ela assumira. Algumas vezes, manifestou suas dificuldades, o que aparece no relato que segue.
Na primeira reunião do ano, em março, Luíza, a tesoureira, perguntou se a
contribuição ao Abrigo Materno-Infantil seria renovada para o ano de 2001535. O
grupo, motivado especialmente pela zeladora Tereza, decidiu renovar. Tereza disse-

526

06.09.00. Diret. OASE, 6.42-44.
07.10.00. Equipe, 31.27.
528
07.10.00. Equipe, 31.13-17.
529
07.10.00. Equipe, 31.31-33. Nas duas situações, Benjamim motivou as senhoras a levarem os objetos ao ofertório do culto. 07.10.00. Equipe, 31.17-19, 34-39.
530
Ata nº 08/00, de 04.10.00. Cf. ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGÉLICAS DA PARÓQUIA
EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas, fl. 32v.
531
14.12.00. Diret. OASE, 8.28-29.
532
14.12.00. Diret. OASE, 8.32.
533
14.12.00. Diret. OASE, 8.32.
534
A eleição foi feita num estudo bíblico, como de costume, por que nesse dia havia um número maior
de mulheres presentes. Cf. Ata nº 10/00, de 04.11.00. Cf. Cf. ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS
EVANGÉLICAS DA PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas, fl. 33. Não ocorreram muitas mudanças na nova composição. As mulheres eram, basicamente, as mesmas. A nova
presidenta eleita foi Vânia, e a secretária, Suzana, a senhora a quem entrevistei em 2000. Idem, Ibid.,
fl. 33.
535
07.03.01. Diret. OASE, 2.3-6. Luíza foi a 1ª tesoureira nas duas gestões.
527
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ra: “Se nós não ajudar, porque que nós somos OASE então?”536 O culto infantil solicitou à OASE que patrocinasse parte das despesas do retiro dos orientadores537. Fezse um silêncio. Tereza, a zeladora, disse: “Acho que temos que dar”538. As mulheres
decidiram contribuir539.
Roni contou ao grupo como fora a entrega do primeiro enxoval feito pelas mulheres. Fotos, feitas na ocasião da entrega, foram mostradas ao grupo540. Quanto ao
rancho, ele foi doado a um senhor carente, o qual veio a falecer pouco tempo depois541. Uma senhora que esteve na ocasião da entrega do rancho, voltou animada
em fazer mais visitas àquela família. Contou: “Até os vizinhos falaram: como vocês
são gente legal”542.
Na reunião de março, apresentei à Diretoria três assuntos: 1. Convidei as senhoras para o curso de multiplicadores de diaconia543. 2. Perguntei, em nome da equipe de obreiros, se o grupo dos trabalhos manuais poderia confeccionar tanto os
recipientes próprios para o recolhimento da oferta nos cultos quanto guardanapos
para serem usados na Eucaristia544. 3. Sugeri que elas confeccionassem um cesto
próprio para o recolhimento de remédios, cesto que ficaria na igreja e lembraria a
todos dessa campanha545.
Até a data da reunião de abril já haviam acontecido sete enterros na comunidade546. As mulheres haviam comprado uma coroa de flores para um dos enterros547.
Na reunião de abril, voltamos a conversar sobre o curso de multiplicadores de diaco-

536

07.03.01. Diret. OASE, 12.15.
07.03.01. Diret. OASE, 9.24-29.
538
07.03.01. Diret. OASE, 9.35.
539
07.03.01. Diret. OASE, 9.41.
540
07.03.01. Diret. OASE, 10.5-6.
541
Ele faleceu em fevereiro de 2001. 07.03.01. Diret. OASE, 10.7-8.
542
07.03.01. Diret. OASE, 12.23-24.
543
07.03.01. Diret. OASE, 11.5-9. As senhoras acharam que naquele ano não teriam condições de
acompanhar o curso.
544
Elas concordaram em providenciar ambos. Motivados por Benjamim, decidiram comprar mais dois
cálices eucarísticos. 07.03.01. Diret. OASE, 11.14-33. Na ata consta que foi Benjamim que apresentou
esse assunto. Ata nº 12/00 (sic), de 07.03.01. Cf. ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGÉLICAS DA PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas, fl. 33v.
545
07.03.01. Diret. OASE, 11.36-39. Esse assunto não teve eco.
546
04.04.01. Diret. OASE, 13.44.
547
04.04.01. Diret. OASE, 16.31-32.
537
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nia porque Córdula estava interessada548. Suzana pediu ajuda à presidenta Vânia
para melhorar a redação da ata549. Benjamim retirou-se para fazer uma visita550, mas
retornou antes do final da reunião551. Os preparativos para a realização do bingo ocupou grande parte da pauta da reunião552.
A reunião de maio foi realizada na casa da presidenta553. A mãe de Vânia participou, mas não assinou seu nome no livro de presenças554. A secretária Suzana
continuava com dúvidas. Ela perguntou se é errado deixar espaços em branco na
ata555. Simone e eu procuramos ajudá-la nas suas dúvidas mais imediatas556.
A Diretoria decidiu emprestar o globo do bingo para a comunidade católica,
considerando a constante colaboração do padre e dos católicos de modo geral557. A
Diretoria, que vendia Roteiros da OASE para as demais mulheres, resolveu doar um
deles à Clarissa, que não tinha condições de pagar por ele558. A zeladora contou às
mulheres sobre a situação de uma senhora da OASE que estava gravemente enferma559.
No intervalo entre as reuniões de maio a junho, Simone reuniu-se com a secretária Suzana e procurou ajudá-la nas suas dificuldades560.
Em junho, Simone foi porta-voz do grupo de orientadores do culto infantil. Eles pediam a ajuda das senhoras para o preparo do almoço e do lanche da tarde no

548

04.04.01. Diret. OASE, 14.19-20. Córdula é uma senhora que sempre vinha nas reuniões de Diretoria. Ela era esposa de um senhor que fora um líder local muito influente anos atrás, da linha evangelical. Seu esposo retirou-se da igreja, mas ela participava da Diretoria e dos estudos bíblicos.
549
04.04.01. Diret. OASE, 14.16.
550
04.04.01. Diret. OASE, 15.19.
551
04.04.01. Diret. OASE, 18.15.
552
04.04.01. Diret. OASE, 16.22-17.28. O lucro do bingo seria aplicado na aquisição de louças.
553
02.05.01. Diret. OASE, 19.13-15.
554
Ela era idosa e participou todo tempo conosco. 02.05.01. Diret. OASE, 19.24-25, 20.34-36.
555
Suzana disse que foi sua filha mais velha que lhe disse isso. 02.05.01. Diret. OASE, 19.19-21.
556
02.05.01. Diret. OASE, 19.21-22.
557
O padre anunciava os enterros da comunidade no alto-falante deles, e pessoas católicas eram assíduas freqüentadoras das promoções realizadas na comunidade. 02.05.01. Diret. OASE, 21.17-30.
558
02.05.01. Diret. OASE, 22.23-25.
559
Ela tinha câncer e sofria muito pelas fortes dores. 02.05.01. Diret. OASE, 23.10-11. Até aquele dia,
entre os falecimentos que ocorreram na comunidade, três tinham sido de senhoras-membro do grupo.
02.05.01. Diret. OASE, 22.9-10.
560
Percebi-o no comentário paralelo que elas fizeram: Simone perguntou à Suzana se aquilo que elas
escreveram juntas ajudou-a. 06.06.01. Diret. OASE, 24.24.
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passa-dia das crianças, além de uma ajuda no custeio das refeições561. O grupo decidiu fazer uma doação em dinheiro562. Mas, quanto a dispor-se para o trabalho de
cozinhar, o assunto não fluía. Por fim, Noemi e Vânia dispuseram-se a preparar o
almoço do passa-dia563.
A festa semestral das aniversariantes estava se aproximando. Todo o grupo
de mulheres viria à festa. Na opinião das integrantes da Diretoria, as demais mulheres haviam se acostumado a vir à festa, sentarem-se à mesa, e deixarem-se servir
pelo grupo diretivo564. Para não fomentar essa postura, a Diretoria decidiu que cada
participante deveria lavar os seus pratos e talheres ao final da festa565.
Antes de terminar a reunião, Benjamim sugeriu à Diretoria da OASE que ela
pedisse ao sínodo que a isenção do dízimo fosse também estendida à OASE566. Após
o término da reunião, as mulheres permaneceram na sala e conversaram entre si e
comigo. Falaram sobre o cobertor que elas iriam confeccionar coletivamente para o
culto de ação de graças567. A sugestão fora dada por uma senhora do ponto de pregação e a participação era aberta a qualquer pessoa568. Tereza disse que já havia
sido entregues 11 quadrados para ela569. As senhoras me contaram que estavam
trabalhando no 2º enxoval para bebês570.
Na reunião de julho de 2001, as senhoras pediram para Suzana fazer as atas
com menos detalhes571. Como o benefício da isenção do dízimo havia se estendido
para a OASE, Vânia, a presidenta, apresentou à Diretoria a idéia de aplicar
o
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valor
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dízimo
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ajuda

solidária

ao

Hospital

06.06.01. Diret. OASE, 24.37-38.
06.06.01. Diret. OASE, 24.41.
563
06.06.01. Diret. OASE, 24.46-47.
564
06.06.01. Diret. OASE, 25.5-7.
565
06.06.01. Diret. OASE, 25.9.
566
06.06.01. Diret. OASE, 25.43-45.
567
06.06.01. Diret. OASE, 26.22-26.
568
Para participar, bastava confeccionar um quadrado de 20 cm x 20 cm, de crochê ou de tricô, e entregar sua parte à zeladora.
569
Seriam necessárias 80 partes para poder formar um cobertor quadriculado. 06.06.01. Diret. OASE,
26.26.
570
06.06.01. Diret. OASE, 26.28-30.
571
04.07.01. Diret. OASE, 27.25-26. Simone, que havia orientado Suzana não estava presente naquela
reunião. 04.07.01. Diret. OASE, 27.11.
562
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Central572. A instituição necessitava de cobertores para o inverno. Noemi logo se manifestou: “Devemos ajudar, porque Deus recompensa e vai abençoar a gente”.573
Outra senhora, concordando com a idéia, disse que isso deveria ser anunciado no
sínodo para animar outras OASEs a fazerem o mesmo574. Córdula manifestou-se contra as OASEs que aplicam seus recursos somente na construção de prédios e de bens
materiais575. O grupo foi coeso na decisão de fazer a doação ao hospital576.
Uma senhora falou que a OASE havia sido duramente criticada no sínodo por
causa do relatório enviado no final de 2000. O motivo da crítica foi a ausência de
iniciativas diaconais no relato do grupo577. No próximo relatório, elas iriam ser mais
cuidadosas, incluindo suas iniciativas solidárias.
As mulheres receberam uma carta-convite para o dia sinodal da OASE, que
realizar-se-ia em setembro578. A carta informava que a OASE Sinodal decidira promover uma campanha em benefício do Recanto Palmitinhos579. Ouvindo isso, uma das
senhoras manifestou que gostaria de conhecer esse trabalho580. Motivei-as para que
fizessem uma visita ao Lar581. Vânia sugeriu que isso fosse feito no passeio-surpresa
do grupo, e Benjamim manifestou-se a favor da idéia582. As mulheres planejaram
levar um cobertor quadriculado, feito por elas mesmas583. Na oração de encerramento, Benjamim agradeceu a Deus porque o grupo de mulheres “também pensa nos
outros”584.

572

04.07.01. Diret. OASE, 27.29-32. Vânia trouxera o jornal no qual havia um anúncio do Hospital
Central. 04.07.01. Diret. OASE, 27.28-29.
573
04.07.01. Diret. OASE, 27.34.
574
04.07.01. Diret. OASE, 27.36-38.
575
04.07.01. Diret. OASE, 27.38-40. A colocação de Córdula expressava a crítica que é feita por um
grupo da comunidade contra o presbitério e Benjamim.
576
04.07.01. Diret. OASE, 28.20-21.
577
Segundo a senhora que relatava o fato, não constavam as visitas com santa ceia que as senhoras
fizeram, nem a contribuição regular ao Asilo Pella Bethania. 04.07.01. Diret. OASE, 28.1-15.
578
04.07.01. 29.44.
579
04.07.01. Diret. OASE, 30.1-2. O Recanto Palmitinhos é um lar que abriga crianças e adolescentes
em situação de risco, enviadas para lá normalmente pelos conselhos tulelares de municípios da região.
580
04.07.01. Diret. OASE, 30.10-11.
581
04.07.01. Diret. OASE, 31.10-13.
582
04.07.01. Diret. OASE, 31.13-15.
583
04.07.01. Diret. OASE, 31.17-18.
584
04.07.01. Diret. OASE, 31.29-30.
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Em agosto, antes de a reunião iniciar, Vânia mostrou-me um cobertor de bebê
acabado que fazia parte do enxoval para recém-nascidos. E contou-me que as mulheres já haviam reunido partes suficientes para confeccionar dois cobertores quadriculados585. Logo no início da reunião, voltou-se ao assunto da visita ao Recanto Palmitinhos. Benjamim dispôs-se a fazer os contatos necessários, sugerindo que, na
mesma viagem, as mulheres visitassem ainda outra instituição diaconal: o Lar OASE,
de Taquara/RS586. O grupo decidiu por esse roteiro e definiram a data para realizálo587.
As senhoras, antevendo o lucro que a promoção de agosto creditaria ao caixa,
decidiram adquirir louças e talheres em número suficiente para não necessitarem
mais dos empréstimos desses objetos588.
A Diretoria recebera mais solicitações de empréstimo dos acessórios para a
promoção do bingo. No diálogo que ocorreu, Tereza lembrou o desaparecimento das
duas cadeiras de roda que a comunidade tinha para emprestar a quem necessitasse589. Simone sugeriu estabelecer uma regra quanto ao empréstimo de materiais da
OASE. Benjamim disse que há uma norma na comunidade local que diz que não pode ser emprestado “nem louças, nem cadeiras, nem bancos”, e sugeriu a generalização dessa norma590. Persuadidas por esses argumentos, as mulheres decidiram que
não emprestariam mais o material solicitado, nem mesmo para a comunidade católica591.
Antes de terminar a reunião, as senhoras definiram o dia da entrega do próximo enxoval de bebê e Simone prontificou-se a ir junto, entregá-lo592. Vânia apresentou o assunto da construção da rampa para portadores de deficiência, dizendo
585

01.08.01. Diret. OASE, 32.1-2. Ou seja, em menos de dois meses, voluntárias confeccionaram pelo
menos 160 quadrados de 20 cm x 20 cm.
586
01.08.01. Diret. OASE, 32.27. O Lar OASE é uma instituição que abriga idosos e é mantida pela
OASE local.
587
01.08.01. Diret. OASE, 32.18. O passeio-surpresa estava marcado para 09.10.01.
588
A família Rehmann cedia louças e talheres nas promoções todos esses anos, remanescentes do
tempo em que tinham um salão de bailes. 01.08.01. Diret. OASE, 34.34-38.
589
01.08.01. Diret. OASE, 34.40-45. Benjamim não sabia que a comunidade tinha cadeiras de roda
para emprestar. Isso era do tempo de seu antecessor.
590
01.08.01. Diret. OASE, 35.3-5.
591
01.08.01. Diret. OASE, 34.45-46.
592
A entrega seria no dia 08.08.01. 01.08.01. Diret. OASE, 35.43-46.
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que esse assunto já estava se arrastando desde o ano de 2000593. Benjamim apoiou
a feitura da rampa. Disse que ele, muitas vezes, ajudava idosos a descer o primeiro
degrau da igreja quando se despedia à porta, no final do culto594. Vânia assumiu a
tarefa de levar o assunto à “Diretoria dos homens”.595
Em setembro de 2001, havia fotos da entrega do enxoval de bebê no mural
da sala da OASE596. Uma senhora mostrou-as para mim e disse: “O mural é pequeno”.597 Roni, que entrou na sala naquele momento, dizia que estava procurando uma
costureira para o próximo enxoval de recém-nascido.598
Suzana, a secretária, continuava tendo dificuldades na redação das atas. Algumas correções foram feitas e ela manifestou que aceitava sugestões para melhorar
o texto599. Após o relatório financeiro, Roni iniciou um diálogo a respeito de Clarissa.
“Como nós somos da OASE, eu acho que a gente tem que ajudar um pouco”.600 Benjamim reagiu dizendo que era difícil, porque o problema dela era psicológico e que
Clarissa negou-se a tomar os remédios601. Simone reforçou esse parecer, dizendo
que Clarissa não vai ao médico porque acha que está curada602. Roni voltou a insistir: “Eles são necessitados”.603 Sugeri que se consultassem os órgãos públicos a respeito de um acompanhamento mais próximo por parte de agentes da saúde e sobre
a possibilidade de medicação gratuita604. Simone iria informar-se junto aos órgãos

593

01.08.01. Diret. OASE, 36.23-24.
01.08.01. Diret. OASE, 36.26-27.
595
01.08.01. Diret. OASE, 36.28. Foram elas que usaram esse termo: “Diretoria dos homens”.
596
05.09.01. Diret. OASE, 37.11-17. O enxoval foi dado a uma mãe carente que teve filhas gêmeas.
Na foto, Roni e Simone apareciam com as meninas no colo. Elas fizeram a entrega do enxoval pessoalmente.
597
05.09.01. Diret. OASE, 37.14.
598
05.09.01. Diret. OASE, 37.24-25.
599
05.09.01. Diret. OASE, 38.3-5.
600
05.09.01. Diret. OASE, 38.26-28. Clarissa era conhecida do grupo. Ela era uma mulher solteira,
pobre, que morava com seus pais, já idosos. Clarissa recebera alguns presentes, como o Roteiro da
OASE. Possivelmente Roni encontrou-a, porque na reunião anterior a Diretoria havia decidido dar para
Clarissa um par de sapatos que estava sobrando na sala da OASE. O calçado tinha sido uma doação
para servir de prêmio numa promoção, mas não foi aproveitado. 01.08.01. Diret. OASE, 33.46-34.1
601
05.09.01. Diret. OASE, 38.26-28.
602
05.09.01. Diret. OASE, 38.29-30.
603
05.09.01. Diret. OASE, 38.36.
604
05.09.01. Diret. OASE, 38.38-42.
594
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públicos605 e as mulheres resolveram reunir alimentos, a fim de que Clarissa pudesse
poupar dinheiro para comprar a medicação606.
O diálogo a respeito de Clarissa fez com que algumas senhoras do grupo
mencionassem que também elas tomavam antidepressivos607, o que me fez lembrar
da preocupação manifestada por Simone. Ela achava que as líderes da OASE necessitariam de visitas, de um acompanhamento mais próximo tanto do pastor quanto, em
alguns casos, de um profissional da saúde608.
Vânia informou ao grupo que o Presbitério concordou em fazer as rampas609.
Benjamim alertou as mulheres de que o assunto deveria ser retomado para não ser
esquecido pelos presbíteros610. Vânia ficou de fazê-lo na próxima reunião do Presbitério611.
Em outubro não pude participar da reunião da Diretoria da OASE. Segundo a
ata, as mulheres repassaram ao Presbitério a metade do valor do custo do computador e da impressora612 e compraram um suporte de água potável para ser colocado
na igreja613.
Em novembro, Simone prontificou-se a auxiliar as senhoras na redação do relatório anual da OASE. As mulheres ainda estavam incomodadas com as críticas injustas que receberam da Diretoria Sinodal, referente ao relatório de 2000614. Quanto
aos enxovais, houve uma doação significativa de tecidos para roupas de bebês, de

605

05.09.01. Diret. OASE, 39.7.
05.09.01. Diret. OASE, 39.16-18.
607
05.09.01. Diret. OASE, 39.2-3. Benjamim havia me contado sobre uma crise depressiva de Tereza,
ocasião na qual foi chamado para ajudar. 01.09.01. Equipe, 114.26-30.
608
17.05.01. Equipe, 94.22-25.
609
05.09.01. Diret. OASE, 39.40-41.
610
05.09.01. Diret. OASE, 39.41-42.
611
05.09.01. Diret. OASE, 39.42-43.
612
Ata nº 19/00 (sic), de 03.10.01. Cf. ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGÉLICAS DA PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas, fl. 36.
613
Ata nº 19/00 (sic), de 03.10.01. Cf. ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGÉLICAS DA PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas, fl. 36. Vânia informou os presbíteros a
respeito do suporte na reunião de 11.10.01. Presbitério, 88.28-31. Na ata dessa reunião, no entanto,
as mulheres não foram mencionadas. Consta apenas que o presidente Aroldo dissera que caberá aos
plantões trocar a água a cada domingo pela manhã. Ata nº 566, de 11.10.01. Em: PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR, Livro de Atas n. 5, fl. 37v.
614
07.11.01. Diret. OASE, 42.34-46.
606
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modo que as mulheres decidiram intensificar os trabalhos com os enxovais615. Para
facilitar o trabalho, Noemi colocou à disposição sua máquina de costura, para ser
colocada na sala da OASE616.
A reunião foi interrompida brevemente por uma moça, portadora de deficiência física, que veio até à porta solicitar uma sacola plástica para se proteger da chuva. Tereza, a zeladora, prontamente buscou a sacola e a moça despediu-se617.
Diante da festa de encerramento do ano de 2001, a Diretoria da OASE optou
por repetir a campanha de alimentos. A novidade foi a de que a Diretoria estendeu a
campanha a toda a comunidade618. O que levou mais tempo foi resolver para onde a
OASE iria destinar as doações recolhidas. Benjamim propôs: ao Abrigo Municipal619.
Córdula sugeriu o Asilo Municipal São Francisco620. Percebendo o impasse e a vulnerabilidade em que se encontrava o grupo doador, mencionei que seria bom ter um
levantamento das necessidades na comunidade621. O assunto não foi concluído.
Tereza informou que fora procurada por uma pessoa que necessitava de uma
cadeira de rodas. Córdula disse que a comunidade católica tem cadeiras de roda para
alugar622. Ao final da reunião, motivei as mulheres para o curso de multiplicadoras de
diaconia, oferecendo folders com as datas e os temas para 2002.623 Noemi interessou-se, procurando-me depois da reunião.624
Na reunião de planejamento, em dezembro, a ata recebeu muitas correções625. Córdula achava que pessoas com tarefas tão importantes como a de Suzana

615

07.11.01. Diret. OASE, 43.13-15.
07.11.01. Diret. OASE, 43.24.
617
07.11.01. Diret. OASE, 44.9-11.
618
07.11.01. Diret. OASE, 44.16-27.
619
O pastor conhecera a instituição quando levou uma mulher necessitada com seus dois filhos para
lá. 07.11.01. Diret. OASE, 45.4-6.
620
07.11.01. Diret. OASE, 45.12. Vânia disse que soube que esse lar está bem e não necessita de ajuda, no momento. 07.11.01. Diret. OASE, 45.13-15.
621
07.11.01. Diret. OASE, 45.17.
622
07.11.01. Diret. OASE, 45.29-34.
623
07.11.01. Diret. OASE, 46.33-36.
624
07.11.01. Diret. OASE, 46.42. Ela achou que não teria condições de participar, uma vez que seu
trabalho concentra-se, justamente, nos finais de semana: ela faz pães e cucas para vender. 07.11.01.
Diret. OASE, 47.25-26.
625
05.12.01. Diret. OASE, 48.22-53.35.
616
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deveriam receber ajuda e orientação. Sugeriu que se pagasse alguém para fazê-lo626.
A sugestão não foi acatada.
Benjamim apresentou às senhoras a situação da estagiária que viria no primeiro semestre de 2002. Ela seria subsidiada totalmente pelo sínodo e pela EST, mas
necessitaria ser hospedada para as refeições, sobretudo nos sábados627. Tereza advertiu as mulheres, para que falassem o que teriam a dizer “aqui”, e não “depois, lá
fora”628. Noemi dispôs-se a hospedar a estagiária durante a semana, já que nos finais de semana estava envolvida com seu trabalho629. Córdula justificou-se dizendo
que não poderia assumir esse compromisso630. Não houve nenhuma outra pessoa
que colocasse sua casa à disposição631.
Na programação para o ano de 2002, as mulheres incluíram as atividades sinodais. Dentre elas, agendaram um seminário para pessoas que trabalham com idosos632. Noemi sugeriu a realização de uma festa junina paroquial. As mulheres rememoraram outros momentos comunitários que não aconteciam mais: os piqueniques comunitários e os galetos que eram feitos após o culto anual de ação de graças633.
Após o agendamento das atividades para 2002, Vânia retomou a necessidade
de destinar a doação reunida na festa de encerramento634. Uma senhora mencionou
o nome de Clarissa. Na seqüência, algumas senhoras contaram sobre encontros que
tiveram recentemente com Clarissa, que continua tendo comportamentos estranhos635. Benjamim apoiou o nome de Clarissa como destinatária da doação636. Tere-

626

05.12.01. Diret. OASE, 49.9-11.
05.12.01. Diret. OASE, 49.24-29.
628
05.12.01. Diret. OASE, 49.40-42.
629
05.12.01. Diret. OASE, 49.33-34.
630
05.12.01. Diret. OASE, 49.46-50.9.
631
05.12.01. Diret. OASE, 50.13-14. À noite, naquele mesmo dia, na reunião do Presbitério, a vinda da
estagiária foi cancelada.
632
05.12.01. Diret. OASE, 50.43-44.
633
05.12.01. Diret. OASE, 51.2-6. O assunto da noite junina estava se perdendo. Procurei trazê-lo de
volta para a reflexão do grupo. Então houve um diálogo sobre pessoas que se afastaram da vida comunitária local por desentendimentos com a comunidade. 05.12.01. Diret. OASE, 52.2-5.
634
05.12.01. Diret. OASE, 52.25.
635
05.12.01. Diret. OASE, 52.15-17. Clarissa vai à casa de senhoras da OASE às 6h30min da manhã,
fala muito, aborda outras na rua, contando de sua vida cheia de problemas.
636
05.12.01. Diret. OASE, 52.26-27.
627
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za verificou comigo a respeito do que eu havia dito no culto, no Ofertório. A zeladora
queria confirmar se eu anunciara que a doação seria destinada a uma instituição637.
As mulheres decidiram a doação a ambos: ao Albergue Municipal e à Clarissa638.
Mas, para evitar possíveis críticas, pediram à secretária Suzana que não mencionasse
na ata a doação à Clarissa639. Ainda na mesma reunião, o grupo decidiu providenciar
um cesto permanente para o Ofertório640.
No ano de 2002, além de 2ª secretária, Noemi passou a ser também a zeladora da comunidade. Tereza que fora tão ativa, retirou-se não só da zeladoria, mas
também das demais atividades comunitárias641. Em março, a Diretoria da OASE voltou a tratar das solicitações do culto infantil: patrocinariam o retiro dos orientadores,
o manual de trabalho do culto infantil e parte dos custos da páscoa das crianças642.
As mulheres decidiram manter a contribuição mensal ao Asilo Pella-Bethânia643.
Em abril, Luíza, a tesoureira, informou que ela pagou o dízimo ao sínodo sobre
o lucro da promoção de março, abrindo mão da isenção644. A oferta do culto destinada à OASE foi algo inusitado. Uma senhora do grupo perguntou no que o dinheiro
seria aplicado. Benjamim respondeu prontamente à pergunta: “É para os enxovais e
ranchos”645.
A Diretoria e o pastor queriam marcar a data da posse das coordenadoras paroquiais646. Córdula era uma das pessoas indicadas. Ela expôs ao pastor os motivos
de sua reticência em aceitar o cargo. Manifestou que o fato de ter um esposo que se
afastou da igreja por discordâncias teológicas com o atual pastor, a colocava numa

637

05.12.01. Diret. OASE, 52.27-28. Aquela pergunta me pegou de surpresa. Eu não tinha certeza,
mas achava que tinha dito apenas que os produtos reunidos na campanha iriam ser doados depois
pela OASE.
638
05.12.01. Diret. OASE, 52.32-33.
639
05.12.01. Diret. OASE, 52.33-34.
640
05.12.01. Diret. OASE, 52.46-53.4.
641
As senhoras, no entanto, continuaram a ter algum contato com ela. Na reunião de abril, uma delas
contou às demais que Tereza seria submetida a uma cirurgia. 03.04.02. Diret. OASE, 61.7-9.
642
06.03.02. Diret. OASE, 54.28-39.
643
06.03.02. Diret. OASE, 56.12.
644
03.04.02. Diret. OASE, 57.32-34. Aroldo, na reunião do Presbitério, mencionou o fato. Comentou-se
lá que isso foi sinal de que Luíza queria ser justa e honesta. 11.04.02. Presbitério, 146.35-37.
645
03.04.02. Diret. OASE, 58.9-10.
646
As coordenadoras paroquiais, no caso da comunidade em foco, representam o grupo da OASE nas
reuniões sinodais.
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situação delicada. Córdula não queria que o seu engajamento na igreja fosse motivo
de discórdia em seu lar647. O grupo de mulheres ouvia tudo atentamente e em silêncio. Benjamim também apenas ouviu com atenção, demonstrando que estava compreendendo o que ela dizia, mas não fomentou uma discussão648.
Levei ao grupo a pergunta sobre a confecção de pequenos cestos para a realização da ceia aos ausentes649. Benjamim e eu compartilhamos sobre o que acontecera no último tríduo pascal, quando um senho teve uma melhora considerável no seu
quadro de saúde, após receber a ceia de uma menina. Córdula questionou-nos. Seu
receio era de que fosse feito uso indevido da ceia, considerando que qualquer pessoa pudesse levar os elementos eucarísticos a outrem650.
Na ata da reunião de maio, consta que mais uma oferta de culto fora destinada ao trabalho da OASE e que o dinheiro doado foi usado nos enxovais de bebês651.
Além disso, a OASE faz nova doação ao Hospital Municipal652.
Na reunião de junho, as mulheres decidiram continuar contribuindo mensalmente para o Abrigo Materno-Infantil653. O Presbitério incumbiu a Diretoria da OASE
de resolver sobre o destino das doações do culto de ação de graças de 2002654. Essas doações estavam na sala da OASE e alguém comentou, surpreso, sobre a grande
quantidade de doações trazidas ao culto. Benjamim disse: “Isso, que só foi avisado
um domingo antes”.655 Definir o destino não foi tarefa tão simples. As sugestões foram feitas de forma aleatória. Córdula sugeriu um lar de idosos que fazia anúncios

647

03.04.02. Diret. OASE, 60.11-34.
Segundo a ata da reunião seguinte, Córdula aceitou o cargo de coordenadora paroquial da OASE,
ao lado de Crista. Ata nº 23-2002 (sic), de 08.05.02. Cf. ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGÉLICAS DA PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas, fl. 37v.
649
03.04.02. Diret. OASE, 60.38-45.
650
03.04.02. Diret. OASE, 61.2.
651
Ata nº 23-2002 (sic), de 08.05.02. Cf. Cf. ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGÉLICAS DA
PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas, fl. 37v.
652
Ata nº 23-2002 (sic), de 08.05.02. Cf. Cf. ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGÉLICAS DA
PARÓQUIA EVANGÉLICA CRISTO BOM PASTOR. Livro de Atas, fl. 37v.
653
05.06.02. Diret. OASE, 63.24-28.
654
05.06.02. Diret. OASE, 63.31-33.
655
05.06.02. Diret. OASE, 63.33-34.
648
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na televisão656. Por fim, o grupo definiu que o destino das doações seria o Lar de
Idosos Vale Verde657.
Noemi disse que era da opinião de que se devesse avisar mais vezes a respeito do cesto permanente nos cultos658. Córdula sugeriu que se fizesse um cartaz para
colocar no mural diante da igreja659.
A Diretoria decidiu comprar mais tecido para fraldas e moletom. Os tecidos
deveriam ser grossos e duráveis, a fim de que as peças doadas fossem de boa qualidade660. Após o término da reunião, as mulheres decidiram levar as doações ao Lar
de Idosos ainda na mesma tarde. Para isso, foi disponibilizado um automóvel que
ficou completamente carregado661. Entre as doações, havia dois cobertores quadriculados: um confeccionado em mutirão e o outro, por uma amiga de Roni, uma senhora luterana que raramente participa da igreja662.
Em julho aconteceu a “festa junina”, mas apenas no âmbito da OASE. Uma
senhora do grupo de mulheres trouxe um bonecão, a quem chamava de Gui-gui. Ela
contou-me que o Gui-gui deveria ter sido doado a crianças pobres, mas que não teve
coragem de dá-lo, pois ele “pode rolar no chão e ficar largado.”663 Ela ficou com o
boneco para si.
Na reunião ordinária de julho de 2002, havia dois montes de roupas doadas
na sala da OASE. Não tendo para onde encaminhá-las, as mulheres decidiram colocar as roupas numa caixa de algum supermercado que estivesse fazendo parte da
campanha municipal do agasalho664. Quanto aos enxovais, as senhoras concluíram
mais um enxoval de bebê e telefonariam no mesmo dia para o Hospital Central a fim
de saber se havia lá uma mãe carente a quem pudessem doá-lo665.

656

05.06.02.
05.06.02.
658
05.06.02.
659
05.06.02.
660
05.06.02.
661
05.06.02.
662
05.06.02.
663
02.07.02.
664
10.07.02.
665
10.07.02.
657

Diret. OASE, 64.2-3.
Diret. OASE, 64.2-3.
Diret. OASE, 64.13-14.
Diret. OASE, 64.14-15.
Diret. OASE, 65.1-4.
Diret. OASE, 64.29-41.
Diret. OASE, 66.23-25.
Direto. OASE, 67.39.
Diret. OASE, 75.28-30.
Diret. OASE, 75.33-36.
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Crista contou-me que sua filha estava fazendo estágio de enfermagem na pediatria do hospital. Segundo a moça, não havia roupas para crianças internadas na
instituição de saúde. Essa situação sensibilizou as senhoras, que passaram a se empenhar em costurar roupas infantis para doar ao hospital666. A doação em malhas
que a OASE havia recebido recentemente de uma loja seria transformada em roupas
para as crianças carentes667.
Ainda em julho, realizou-se a festa das aniversariantes. A primeira parte do
programa foi na igreja: meditação, cantos, homenagens, versos, apresentações.
Benjamim coordenou uma reflexão e, a seguir, pediu para alguém buscar hinários e
distribuir às pessoas presentes. Para minha surpresa, apenas Vânia e eu levantamos.
As demais senhoras, todas, permaneceram sentadas668. Buscamos os hinários e os
distribuímos.
A segunda parte do programa aconteceu no mezanino do ginásio. Os alimentos estavam dispostos numa mesa, ao lado das térmicas com chá, café e leite. Cada
pessoa deveria servir-se. Isso fazia parte do plano da Diretoria de mostrar que cada
mulher deveria assumir sua parte e não esperar ser servida pela Diretoria669.
O assunto do Centro Diaconal nunca apareceu nas reuniões da Diretoria da
OASE durante o período da minha inserção. Na noite do compartilhar670, antes de
iniciar o programa, Suzana contou-me que ela foi convidada para integrar o grupo
que levaria adiante a reflexão do Centro Diaconal671. Amélia, secretária do Presbité-

666

10.07.02. Diret. OASE, 75.36-76.4; 77.6-8.
10.07.02. Diret. OASE, 76.11.
668
19.07.02. Diret. OASE, 78.37-39.
669
19.07.02. Diret. OASE, 81.21-24.
670
A noite do compartilhar foi quando relatei sobre a viagem aos países escandinavos. Foi uma noite
aberta para toda a comunidade. 23.08.02. Presbitério, 176-183.
671
23.08.02. Presbitério, 176.28-29.
667
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rio, também faria parte, e ela falou-me que a reunião com a pessoa responsável pelos projetos na IECLB estava agendada672.

672

A data marcada foi o dia 02 de setembro. 23.08.02. Presbitério, 177.12-14.

VII - INTERPRETAÇÃO DA PESQUISA SOCIAL

1.0 - Introdução
Antes de iniciar a interpretação da pesquisa social propriamente dita, apresentarei três pontos que considero importante clarear. 1) A Comunidade Evangélica Várzea dos Pinhais é composta por cerca de 1200 pessoas batizadas. Elas apresentam
diferentes graus de aproximação e de participação na vida comunitária. As pessoas
que regularmente participam dos cultos são cerca de 8% dos batizados1. A participação dos cultos possibilita que elas recebam as principais informações da vida da comunidade e estreitem os laços de uns para com os outros.
Também no grupo de participantes assíduos do culto há diferentes níveis de
envolvimento com a comunidade e entre si. A pesquisa social ocupou-se com o grupo gregário, com as pessoas que participam da vida comunitária e, mais do que isso,
aquelas que a organizam e fomentam, o qual representa cerca de 4% do total de
batizados.
O grupo de canto é o departamento da comunidade que reúne o maior e mais
representativo número de lideranças comunitárias locais. Nele participam a presidência do Presbitério, da OASE, da juventude; a coordenadora dos orientadores do culto
infantil; os tesoureiros e as secretárias do Presbitério e da OASE; outros conselheiros
e líderes comunitários; o pastor e sua esposa2.

1

A participação média nos cultos é de cerca de 100 pessoas. Cf. CENTRO EVANGÉLICO VÁRZEA DOS
PINHAIS. Livro de registro dos cultos, fl. 31-33.
2
Nominalmente: Aroldo, Vânia, Eduardo, Mara, Ramiro, Luíza, Suzana, Amélia, Noemi, Roland, Benjamim, Camila e outros. O grupo de canto é integrado por 23 pessoas.
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Resulta desse fato que os líderes se encontram não apenas nas reuniões de
trabalho, mas também para cantar e conviver. A participação no grupo de canto
promove um estreitamento dos laços de amizade3 e de conhecimento mútuo4.
O grupo de canto tem outra função importante: ele é um apoio ao ministério
de Benjamim. É através dele que o pastor deu início e prosseguimento à renovação
da liturgia na comunidade5 e leva a proposta da “nova” liturgia a outras comunidades6.
2) O modelo que orienta a constituição familiar tem reflexo direto na constituição e no funcionamento dos grupos na comunidade. Há uma hierarquização do papel
do homem em comparação com o da mulher. O “chefe da família” é o membro da
comunidade. Exceção a essa regra acontece apenas quando o homem está ausente
ou faleceu7.
A estrutura hierárquica geral da comunidade é mais explícita do que a hierarquização – específica -, por gênero. As duas estão representadas no Presbitério. Por
um lado, a ele atribui-se a maior responsabilidade sobre a comunidade no seu todo.
Por outro, ele é majoritariamente composto por homens. Dos 23 cargos, apenas dois
são ocupados por mulheres, ambos de secretaria8. Não é de se admirar que as mulheres, quando se referem ao Presbitério, falam da “reunião dos homens”.
Algumas mulheres compareciam à reunião do Presbitério, representando os
departamentos da OASE e do culto infantil. A zeladora, às vezes, também participava. Elas quase não falavam, a não ser quando relatavam algo a respeito de sua área.
3

Eles se visitam nos aniversários, preparam surpresas uns para os outros, compram presentes, dividindo seus custos.
4
No compartilhar que acontecia no culto, muitas vezes, os integrantes do grupo de canto anunciavam
os aniversários uns dos outros.
5
Benjamim o expressou assim: “Pode-se afirmar que o Grupo de Canto foi a porta de entrada para a
renovação litúrgica da comunidade.” Extraído de sua justificativa da opção pelo curso de mestrado
profissionalizante em liturgia. 14.03.01. Equipe, 61.8-9.
6
Benjamim assumiu cultos em outras comunidades, ocasiões em que o grupo de canto o acompanhou.
7
A IECLB, no entanto, entende por “membro” toda pessoa batizada, quer seja homem ou mulher,
criança ou idoso. Cf. IECLB, Regimento Interno, Art. 10º, p.2.
8 a
1 e 2a secretária. Além desses, há o cargo de presidente, vice-presidente, 1º e 2º tesoureiros,dois
representantes sinodais, 3 conselheiros fiscais e 12 conselheiros. Cf. Ata nº 27, de 10.12.00. Cf. COMUNIDADE EVANGÉLICA DE SANTO AUGUSTO, SUB-CENTRO VÁRZEA DOS PINHAIS. Livro de Atas
das Assembléias Gerais, fl. 50v. Elege-se um conselheiro para cada grupo de 100 pessoas batizadas.

290

Mara, a mais jovem, foi a que mais deu sugestões ou contribuições nas reuniões,
embasada na sua experiência profissional: era secretária de outra comunidade da
IECLB numa metrópole, distante 60 Km dali. No entanto, quem decidia, efetivamente, eram os homens. Elas usualmente não contestavam, preferindo confiar plenamente na decisão masculina.
Percebe-se uma tendência de tornar as mulheres invisíveis. Isso não é feito de
forma consciente e planejada, e nem apenas pelos homens, mas também pelas próprias mulheres. Nas atas, por exemplo, a participação das mulheres está pouco visível, embora tenham sido escritas por mulheres. Não raro, assuntos que as líderes
femininas traziam à reunião do Presbitério eram atribuídos, na redação da ata, a outras pessoas, geralmente ao presidente ou ao pastor. A secretária também omitia
seu próprio nome na lista de plantões9, colocando o nome do seu esposo no lugar.
A diferença da valoração atribuída ao que é feito pelos homens ou pelas mulheres pode ser exemplificada no jeito com que se tratou os feitores dos objetos inaugurados nos cultos de confirmação de 2000 e de 2001. O marceneiro, que cobrou
a mão-de-obra de feitura dos objetos litúrgicos (a cruz e a mesa do altar), recebeu
destaque especial ao lado do patrocinador. Já as mulheres que doaram, além das
linhas para o feitio da toalha da mesa do altar, sua mão-de-obra, foram apenas referidas brevemente no culto. Eles tiveram seus nomes registrados num parágrafo do
texto que foi impresso no folheto de culto, enquanto elas apenas foram referidas
oralmente.
3) A interpretação da pesquisa social levantará aspectos que foram encontrados nas ações e reações dos atores envolvidos. Há que ser considerado que muitos
fatores têm co-responsabilidade nisso. Os presbíteros têm como referência os modelos que apreenderam ao longo de suas vidas, tanto de suas comunidades de origem,
quanto das experiências vivenciadas na comunidade local, desde a sua fundação.
Eles esforçaram-se para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Não se
pode esperar das pessoas ações e acentos que desconhecem ou que não aprende-

9

* Ver glossário.
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ram. Incluirei as orientações oficiais da IECLB sobre alguns itens, o que mostrará
que a própria IECLB é uma das co-responsáveis pelo quadro que se apresenta.
Dito isso, segue a interpretação da pesquisa social.

2.0 - Agrupamentos temáticos na ótica da diaconia
A riqueza do material coletado na pesquisa social oferece a possibilidade de se
propor recortes múltiplos. Na impossibilidade de contemplar todos, fiz uma seleção
criteriosa, elegendo um foco, com base no tema desta tese. Os agrupamentos temáticos foram feitos a partir da leitura dos dados na ótica da diaconia10.
2.1 - Benefício próprio da comunidade e diaconia
Esse agrupamento temático diz respeito à diaconia em contraposição a uma
comunidade que busca o benefício próprio. As pessoas que assumem cargos na comunidade, também assumem responsabilidades para com ela. Nesse sentido, a
questão do patrimônio precisa ser responsavelmente gerida. Essa compreensão está
clara para o Presbitério. Percebe-se, no entanto, que existe um conflito interno: qual
o limite entre o zelo responsável e o zelo excessivo com relação aos bens materiais
da comunidade?
Observando o jeito de trabalhar do Presbitério, vê-se um grupo bastante ocupado com a administração dos bens da comunidade. A prioridade é cuidar do patrimônio, fazer melhoramentos e investimentos nas instalações. Com essa finalidade, o
grupo reúne-se mensalmente, planeja atividades, faz empréstimos, empreende esforços, organiza mutirões.
A construção do ginásio de esportes, esse desafio quase inalcansável, é um
exemplo dessa ênfase nos bens. Ele foi construído para que toda a renda advinda
dele seja investida no patrimônio da comunidade.
Quando os presbíteros avaliam o seu trabalho, eles olham para o que conseguiram empreender: pagaram empréstimos, construíram o ginásio. Com base nisso,
10

A partir daqui, farei pouco uso de notas de rodapé. Quando tratar um assunto, tomo por base que
ele seja identificável a partir da leitura dos capítulos 5 e 6.
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avaliam seu trabalho como sendo “bom”, porque estão vendo os resultados, concretamente.
Já aquilo que não é prioritário, é transferido, adiado ou simplesmente não é
feito. A regra aplicada nesses casos é: não tem dinheiro, temos que economizar. Repetidas vezes, entram aí as mulheres. Elas assumem o que, aos olhos do Presbitério,
é secundário.
Transferir, adiar ou não realizar foi o que aconteceu com a contratação da obreira diaconal, em 1999, e com as rampas de acesso à igreja, em 2000 e 2001. Essas últimas, mesmo que não implicassem custos de material, não foram prioritárias
para o Presbitério, e a sua construção foi adiada por tempo indeterminado. No mesmo período, fez-se o mutirão para construir o piso das churrasqueiras e a construção
dos vestiários e banheiros do ginásio.
A preocupação com a presença do patrimônio retraiu a hospitalidade. Com o
argumento de que “quebraram nossas coisas”, o Presbitério negou, doravante, hospedar, na comunidade, eventos de instituições locais. O zelo pelo que é material pode ser atestado na reação primeira diante da entrada de estranhos no espaço da
comunidade: “querem nos assaltar”.
Em muitas situações, as decisões orientam-se no sentido de receber benefício
material para a própria comunidade. Quando o harmônio ficou obsoleto, não se cogitou em repassá-lo como presente para outra comunidade, mas em transformá-lo em
dinheiro11. Para o encontro com um candidato a cargo público, no pleito de 2002, os
presbíteros não tinham uma reivindicação que beneficiasse socialmente as pessoas
da localidade, mas combinaram, entre si, pedir uma ajuda financeira para a troca do
forro da igreja.
Ter como prioridade cuidar e fazer progredir o que é material e próprio da
comunidade tem seus reflexos noutras questões. A comunidade aceita parcerias,
desde que obtenha algum resultado para si mesma. Diante de alguma proposta, os
presbíteros orientam-se pela pergunta: que vantagens teremos se dissermos “sim”?
Benjamim sabe que esse é o critério e, usualmente, apresenta suas propostas articu11

O harmônio tinha sido doado pela Comunidade Evangélica de Santo Augusto, em 1969.
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lando-as a partir de vantagens mais amplas para a comunidade como um todo. Foi
assim quando o obreiro propôs a minha inserção, a partir de 2000, a possibilidade de
ter-se uma candidata ao ministério pastoral em 2001 e uma estagiária para 2002,
por exemplo. Ou ainda quando ele apresentou a idéia do centro diaconal e a proposta dos cultos sempre eucarísticos.
A mesma lógica parece determinar o campo dos empréstimos: os presbíteros
tomam empréstimos dos outros, mas têm dificuldade de emprestar para os outros,
salvo para aqueles que são parceiros retribuintes. O critério do benefício próprio pode ser verificado no empreendimento da Casa Mortuária. A obra era ecumênica, mas
havia vantagens asseguradas para a comunidade da IECLB.
As ofertas do culto também foram tratadas, em sua maioria, sob esse prisma.
Ao invés de serem ofertas-donativo, foram transformadas em ofertas-reembolso12. O
dinheiro doado pela comunidade cultual foi aplicado, por via de regra, na própria
comunidade. Ele foi destinado para a aquisição de hinários, para auxiliar na manutenção do ponto de pregação, para custear a vinda da equipe litúrgica da EST que
atuou num culto, para o trabalho do culto infantil, entre outros. Essa atitude tem o
apoio da IECLB, a qual admite a aplicação da oferta na própria comunidade13.
A mentalidade do “levar vantagem” desconsidera o conjunto da Igreja como
um todo. O pedido de isenção do dízimo encaminhado ao sínodo orienta-se por esse
pensamento. Esse pedido, justificado pela situação das dívidas com credores, não
tem apoio nos documentos da IECLB. As dívidas foram contraídas com empréstimos
feitos em dinheiro. O documento que regulamenta isso reza: “apenas doações em
forma de material ou mão de obra própria são isentos”14. Os dízimos repassados ao
sínodo pelas comunidades são utilizados para viabilizar estruturas que organizem

12

Passo a usar estes dois termos para distinguir com clareza os dois tipos de oferta que são praticados. Baseio-me no significado das palavras, segundo o dicionário Aurélio. Donativo é uma palavra que
vem do latim: Donativu e significa: “Dádiva em dinheiro ou em espécie, com finalidade beneficente;
doação, dom.” Já a palavra reembolso liga-se ao verbo reembolsar, o qual significa: “embolsar de
novo, tornar a embolsar; voltar à posse do que se emprestou”.
13
Na listagem dos itens sobre os quais a comunidade deve recolher o dízimo, consta: “[As receitas
sobre as quais incide o dízimo são:] ofertas de cultos que são aplicadas na própria comunidade”. Cf.
IECLB, 10% Dízimo na IECLB, p. 11, 21.
14
Cf. IECLB, 10% Dízimo na IECLB, p. 10, 21.
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e fortaleçam a Igreja como um todo, bem como para apoiar comunidades pobres ou
outras iniciativas eclesiásticas que necessitam de suporte para existirem15. É, portanto, uma prática de solidariedade e, em vários casos, de justiça.
A isenção do dízimo concedida à Comunidade Evangélica Várzea dos Pinhais
tem conseqüências: 1) favorece a desigualdade entre as comunidades, pois concede
um privilégio, um direito especial a uma, em detrimento das demais comunidades; 2)
promove a aplicação, na comunidade, de uma receita que deveria ser investida no
sustento da estrutura e da missão da IECLB; 3) alivia um grupo, ocasionando uma
sobrecarga sobre outras comunidades, muitas delas mais pobres e mais fracas do
que a de Várzea.
O Presbitério alegrou-se com o benefício. O pastor apoiou o pedido da isenção
do dízimo. Sugeriu-o, inclusive, às mulheres da Diretoria da OASE. Dever-se-ia perguntar se o pastor e o Sínodo desconheciam a norma vigente na IECLB.
Essa mentalidade é a mesma que orientava muitos dos inadimplentes no seio
da própria comunidade: os membros ficavam devendo durante anos, sobrecarregando os fiéis pagadores, até que, um dia, necessitavam pagar para obterem um serviço
da comunidade e, então, faziam uma negociação altamente vantajosa, assegurando
benefícios próprios em detrimento do grupo que contribuiu fielmente.
O Presbitério, ao ter como sua meta de trabalho cuidar e fazer progredir o que
é da própria comunidade, mesmo não o percebendo, criava “carentes” dentro da
própria comunidade e incentivava, involuntariamente, a reprodução desse modelo
nos demais níveis. Entre os “carentes” estavam os membros mais pobres, os departamentos de trabalho e o próprio trabalho litúrgico.
Entre os membros mais pobres, estavam aqueles que não conseguem pagar
nem mesmo a mensalidade. Estes ficavam excluídos da participação das promoções
comunitárias, por exemplo, porque o preço é elevado.
Os departamentos precisaram buscar os recursos por conta própria, por não
receberem do caixa central nenhuma ajuda financeira para desenvolverem o seu tra15

A receita do dízimo das comunidades sustenta “a estrutura e as instituições e serviços da Igreja”.
Cf. IECLB, Manual para presbíteros e presbíteras n. 14, p. 11.
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balho. O culto infantil lançava mão de todas as ofertas levantadas no encontro cultual das crianças, usando as receitas para pagar os custos do próprio culto infantil. Isso
teve conseqüências pedagógico-diaconais: além de perder-se uma genuína oportunidade de trabalhar a solidariedade com as crianças, ensinou-se a elas que o destino
da oferta do culto servia exclusivamente para cobrir despesas com a automanutenção.
Apesar dessa receita semanal e de outras iniciativas, o culto infantil não conseguia reunir o que necessitava. Deste modo, ele era um departamento que dependia de alguém que o patrocinasse. A OASE assumiu algumas de suas despesas. Do
Presbitério recebeu algumas ofertas dos cultos dominicais. O culto infantil promoveu,
ainda, outras campanhas em benefício próprio que passaram pelos Ofertórios do culto: a campanha do material escolar e a dos chocolates para a Páscoa. Isso comprova
que a reflexão sobre a função donativa do Ofertório ainda não ficara clara para as
lideranças dessa comunidade, apesar dos conteúdos que apresentei, semanalmente,
antes do Ofertório.
O grupo de jovens tinha problemas para conseguir a liberação do ginásio de
esportes para uso do grupo. Mesmo definindo bem os horários autorizados para uso
da juventude evangélica, comumente dava problemas. O ginásio não era entendido
como um meio para promover a vida comunitária, mas para angariar receitas usadas
para o sustento material da comunidade.
O pastor que, no seu trabalho litúrgico, sentia falta de recursos litúrgicos,
também acabava tendo que lidar com a escassez de recursos. A OASE patrocinava
alguns recursos litúrgicos, como os vasos eucarísticos e as sacolas para o Ofertório,
por exemplo. O Presbitério entendeu a necessidade de comprar mais hinários como
uma despesa extra, e decidiu destinar algumas ofertas do culto para o custeio dessa
aquisição.
A diaconia tem pouco lugar num trabalho que se orienta pelo auto-benefício,
por levar vantagem, porque a diaconia acontece na doação a fundo perdido, aquela
que não trará vantagem financeira ou material alguma para o grupo doador. Diaconia necessita de uma postura de desprendimento. O desprendimento existe por parte
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das pessoas que voluntariam-se nas atividades da comunidade, incluindo aí também
o trabalho dos presbíteros. A questão é que esse desprendimento individual não se
reflete na ação da comunidade como um todo.
Mencione-se que houve um departamento da comunidade que se destacou
por apresentar uma atitude frontalmente diferente da do Presbitério. Enquanto este
priorizava os benefícios materiais da comunidade em detrimento a investimentos feitos na formação e em ações diaconais, a diretoria do grupo de jovens, que assumiu
o trabalho a partir de 2001, decidiu, entre suas primeiras iniciativas, empenhar-se
por uma campanha em prol do Abrigo Materno-Infantil e, a seguir, investir seus recursos na formação dos jovens e não no custeio de torneios e campeonatos esportivos. O grupo de jovens planejou mais do que fazer meramente uma campanha beneficente em favor do Abrigo Materno-Infantil: queria realizar visitas recíprocas entre
a instituição e os jovens.
Perguntei-me se esse jeito de pensar resulta do fato de os jovens não terem a
responsabilidade de administrar a comunidade ou de eles terem recebido outro tipo
de orientação ou formação teológica.
2.2 - Nós e vocês
Observa-se que na percepção do “nós” e do “vocês” há uma tensão entre conservar a identidade e o sentimento de pertença do grupo e tornar o grupo um gueto,
isolado e excludente.
O risco de fechamento do grupo é maior quanto mais ele se assemelha a uma
sociedade recreativa. Concluí que as semelhanças no jeito de administrar uma comunidade religiosa e uma sociedade recreativa são muitas, embora se verbalize que
não seja isso que se quer. Algumas semelhanças entre a comunidade religiosa e uma
sociedade recreativa poderiam ser assim listadas: há membros (= sócios) que devem
pagar a sua contribuição(= o seu quinhão) e, desse modo, têm garantidos os seus
direitos. O Presbitério (= a Diretoria) é eleito pelos membros (= pelos associados) e
assume a tarefa da administração responsável do patrimônio, do pagamento dos
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funcionários, das despesas de uso, e da melhoria das instalações. Todos os investimentos feitos visam beneficiar o grupo de membros (= associados).
Essa lógica implica exclusões: quem não paga sua anuidade ou mensalidade e
não vem justificar sua situação, não pode receber os serviços religiosos16, nem usufruir das comodidades da instituição17. É preciso ressaltar, no entanto, que, se, por
uma lado, essas medidas são excludentes, por outro, têm a intenção de proteger a
comunidade de pessoas de má fé18.
A comunicação é outro ponto sensível, pois ela acontece de maneira que seja
compreendida apenas pelo grupo “de dentro”. Nos cultos, por exemplo, muitas informações não eram explicadas. Ficavam como que subentendidas. Era como se o
culto não fosse público, mas sim privado, de uma clientela fixa que sabia como as
coisas funcionavam. A integração efetiva dos visitantes, ou mesmo dos membros
menos assíduos ao culto, ficava prejudicada. Como exemplos, pode ser citado que
não estava acessível a letra do cântico usado no gloria in excelsis, não costumava ser
explicitado que, na ceia, se usava o suco integral de uva ao invés de vinho e nem
que a participação das crianças na eucaristia era usual na comunidade.
As atas tinham a mesma característica: quem as lia, se não fosse “de dentro”
do grupo, não seria capaz de entender vários itens. Havia termos recorrentes que
não eram explicados em lugar nenhum. Por exemplo, a “caixinha entre amigas” e os
“plantões”.
Isso tudo pode estar indicando que a comunidade tem suas peculiaridades,
sua identidade, sua marca pessoal, sua história. Mas pode revelar também que ela

16

Os filhos não são batizados, nem confirmados. Não é realizado o casamento e nem o sepultamento
de membros inadimplentes. O direito ao cemitério, no caso da Comunidade, exige o pagamento de
uma taxa extra.
17
Quem é membro pode locar o ginásio de esportes para uma festa por um preço mais baixo, por
exemplo.
18
Nos documentos da Igreja Antiga também encontramos normas que visavam proteger as comunidades cristãs. A Didaqué, por exemplo, documento do final do primeiro século, previa medidas de
proteção em relação a líderes aproveitadores e definia um prazo determinado para o exercício da hospitalidade cristã com estranhos que se diziam apóstolos: a hospitalidade seria de três dias e incluía um
lanche básico para a viagem do hóspede. Cf. Didaqué 11.4-5.
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ainda não é tão aberta e acolhedora como ela mesma pensa ser, havendo aspectos a
repensar19.
Nos grupos diretivos, embora se tenha falado em promover benefícios aos
membros e se tenham tomado várias iniciativas, ocorreram alguns descuidos que
vieram em prejuízo dos próprios membros. Por exemplo: a) A secretária recém eleita
na Diretoria da OASE não foi orientada sobre como desempenhar sua função e,
mesmo pedindo ajuda, permaneceu desamparada pelas companheiras do grupo diretivo. b) Não foram promovidas refeições a preços acessíveis com a finalidade de beneficiar os membros menos abastados. c) Não foram feitas as rampas de acesso à
igreja, que beneficiariam idosos e pessoas com necessidades especiais.
Essa relação entre “os de dentro” e “os de fora” parece menos evidente no
grupo da OASE. A participação de senhoras católicas no grupo e a preocupação das
senhoras era não falar o alemão nessas ocasiões o demonstram.
2.3 Conhecimento e desconhecimento da realidade interna e externa
Enquanto a comunidade não perceber e se der conta das demandas diaconais
internas, dificilmente será capaz de captar e envolver-se nas demandas que orbitam
ao redor de seu centro.
Conhecer a realidade da comunidade implica conhecer a realidade de seus
membros. E o secretário Jorge era o único que conhecia cada um deles. No entanto,
nem mesmo Jorge tinha uma visão clara da comunidade, no sentido de saber que
pessoas passam por dificuldades.
A falta dessa visão geral a respeito dos membros impedia que se visse a situação real da comunidade. Isso tinha efeito direto sobre a ação diaconal comunitária.
Ela não recebia impulsos advindos dessa realidade, nem vinha ao encontro das reais
necessidades. Trabalhava-se com dificuldades presumidas, não efetivamente

19

Às vezes, é justamente necessário vir alguém “de fora” para mostrar que o grupo pode estar falando por códigos não decifráveis a quem tenta se aproximar dele. Pode decorrer daí um sentimento de
estar “por fora”, ou excluído. Sucessivas explicações podem tornar-se cansativas e monótonas aos
assíduos. Contudo, a ausência delas pode passar, involuntariamente, uma mensagem de que não se
deseja integrar verdadeiramente mais gente.
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constatadas. Os presbíteros questionaram a feitura da rampa, pois eles próprios ainda não necessitavam de amparo na saída do templo e não tinham uma idéia de
quantos idosos e pessoas com necessidades especiais havia na comunidade. Clarissa
é um exemplo de uma pessoa da comunidade que foi ajudada. Entretanto, isso ocorreu porque ela se expôs e foi insistente, sensibilizando um grupo da comunidade para com sua situação.
A ausência de um trabalho de visitação também pode ter corroborado para a
falta dessa visão geral. Benjamim era responsável pelas visitas, mas elas não chegaram a ser muito expressivas. Além disso, não havia um grupo de visitadores para
ampliar o alcance dessa tarefa.
Isso tinha conseqüências para a prática litúrgica e para a ação diaconal comunitária. Na oração de intercessão, por exemplo, eram incluídas aquelas situações conhecidas pelo pastor ou trazidas por pessoas antes do início do culto.
Quanto ao relacionamento da comunidade com o contexto externo, verifiquei
que havia pessoas que estabeleciam um certo vínculo nesse espaço. Córdula conhecia bem as senhoras da comunidade católica e sabia informar sobre as atividades
daquela comunidade. Berti era o vínculo da comunidade com o grupo ecumênico que
trabalhou em favor da Casa Mortuária e com a Associação de Moradores do bairro
Vale Verde, local do ponto de pregação. O marceneiro era quem trazia os assuntos
ligados aos políticos locais.
Contudo, de modo geral, a comunidade não conhecia o seu contexto externo
mais amplo e não tinha representação sua em instâncias públicas ou da sociedade
civil organizada. Sem expressividade social local, a comunidade estava excluída da
possibilidade de ser parceira de discussão e de encaminhamentos acerca do bem
comum.
O contato com o exterior não era prioridade para as lideranças, a não ser para
fazer uso da rede social e comercial para as promoções da comunidade. No período
da minha inserção, não houve discussão sobre problemas sociais. Os presbíteros aceitavam encontros esporádicos com políticos, na intenção de requererem uma ajuda
material. A candidata ao ministério pastoral Simone participou de uma reunião da
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associação de bairro junto com Berti, mas o contato não foi levado adiante. Mesmo a
participação na campanha do agasalho em 2001, promovida pela Prefeitura Municipal
de Rio Domingos, foi uma ação que não teve como conseqüência um maior engajamento da comunidade junto a órgãos públicos.
O desconhecimento da rede de instituições locais ficou manifesto quando os
dois grupos decisórios (o Presbitério e a Diretoria da OASE) deliberavam sobre locais
para onde enviariam as doações reunidas nos cultos. Os palpites eram aleatórios, o
que, de um lado, provava o desconhecimento sobre as instituições e os trabalhos
sociais desenvolvidos nos arredores da comunidade e, por outro lado, demonstrava o
risco da vulnerabilidade desses órgão diretivos. Eles corriam o risco de destinar as
doações para alguma instituição cuja fidedignidade não poderia ser atestada.
Esse desconhecimento também pode ser verificado na situação de Clarissa,
que precisava de acompanhamento na área da saúde psíquica, além de necessitar de
auxílio para poder efetuar o tratamento indicado. As mulheres não tinham informações acerca das possibilidades existentes localmente, como os recursos públicos com
condições de atender a esse tipo de demanda.
Os órgãos públicos também são responsáveis por essa falta de contato entre o
serviço público e as comunidades religiosas. A coordenadora da Secretaria do Trabalho, Ação Social e Cidadania da Prefeitura Municipal de Rio Domingos, disse-me que
ela não sabia da existência da Comunidade Evangélica Várzea dos Pinhais. Ela teceu
críticas a respeito do isolamento das comunidades religiosas na sua ação solidária.
Disse que essa era feita de forma departamentalizada, de modo que cada igreja tinha seu fichário particular de pessoas beneficiadas, sem uma troca de informações
entre as igrejas, muito menos, com a secretaria que ela coordenava. Ela criticou a
falta de interesse das igrejas em colaborar em campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal. Concluiu dizendo que, particularmente, ela não acreditava na possibilidade de construir parcerias com as igrejas e não contava com elas no seu trabalho20.

20

Diálogo com Carmena Pilger. Diversos, 51.29-36.
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2.4 - Impulsos e obstáculos à diaconia
Nesse agrupamento temático, verifiquei o que impulsionou a ação diaconal e o
que a obstaculizou. Inicio pelos obstáculos.
Os agrupamentos anteriores já referiram-se a alguns dos obstáculos à ação
diaconal: a falta de uma visão geral das necessidades dos membros que integram a
comunidade e a ausência de um engajamento social mais efetivo.
Priorizar a destinação de verbas em benefício da própria comunidade pode
deixar dúvidas naqueles que cultivam ideais solidários. Suzana, que passou a pertencer à IECLB após o casamento, referiu-se a isso na entrevista individual. Na ocasião,
ela se perguntava se seus ideais solidários, de uma igreja mais acolhedora e engajada socialmente, não eram fruto de sua inexperiência de vida comunitária. Ela disse
que as mulheres que estão há mais tempo na liderança, que têm mais maturidade e
mais experiência, não são tão favoráveis a uma comunidade mais aberta aos necessitados. Suzana disse: “Porque elas, que estão há tantos anos ali, elas sabem melhor”21.
A postura do deixar servir-se igualmente obstaculiza a ação diaconal. A Diretoria da OASE verificou essa postura tanto nas pessoas que participavam das promoções que elas realizavam quanto nas mulheres que pertenciam ao grupo local da
OASE. Segundo as lideranças femininas, o que alicerça essa idéia é que quem deve
servir são as que ocupam cargos. As demais, devem ser servidas.
A falta de formação diaconal também obstaculiza a ação diaconal. A Ceia aos
Ausentes, por exemplo, somente se firmará como prática regular se houver mais esclarecimentos a seu respeito. A diaconia como um todo precisa ser abordada de forma mais sistemática.
Outro obstáculo à ação diaconal é a distância que existe entre a intenção de
realizar uma ação solidária e a sua efetiva execução. O impulso precisa ser cultivado
para que a intenção não desfaleça antes de transformar-se em ação. Foi o que ocorreu com a idéia de realizar-se cultos no Lar de Idosos Vale Verde e com a idéia de

21

Entrevista com Suzana. Diversos, 32.38-43.
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Benjamim de realizarem-se ágapes na comunidade.
Há preconceitos que oferecem barreiras à ação diaconal: 1) a ação diaconal
custa dinheiro e, somente se houver sobras no orçamento, será levada em conta. Se
alguma ação for empreendida, privilegiar-se-á os membros necessitados (diaconia
interna). 2) Os pobres são relaxados e “briqueiros”, isto é, revendem o que lhes é
dado, embolsando, a seguir, o dinheiro. Se forem ajudados, serão sustentados seus
vícios de fumar e beber. 3) Pobre é pobre porque não trabalha.
O preconceito de que diaconia custa dinheiro não se justifica. Há muitas iniciativas diaconais que necessitam apenas de disposição e prontidão. Os demais preconceitos, estigmatizam as pessoas pobres, retratando-as como preguiçosas e que, usando de esperteza, exploram pessoas honestas.
A falta de atenção e de uma recepção acolhedora por parte de “profissionais
da diaconia”, líderes de uma instituição diaconal, pode ser um obstáculo à ação diaconal, principalmente se esta é incipiente. Os jovens, que organizaram todo um plano para desincumbirem-se de seu dia da missão em 2001, estavam animados com a
idéia de fazerem um programa no Abrigo Materno-Infantil22 e levarem pessoalmente
as doações que reuniram. Essa empolgação não foi devidamente valorizada pelas
diaconisas responsáveis pela instituição. Elas não conseguiram uma data para agendar a vinda do grupo ao AMATIN. O grupo ficou frustrado, o que certamente teve
implicações para outras iniciativas diaconais.
Por outro lado, verificou-se que havia ação diaconal em nível pessoal e algumas, em nível comunitário. Surge, então, a pergunta: O que, efetivamente, impulsiona a ação diaconal?
As entrevistas individuais feitas com as mulheres revelam quais eram as motivações para a diaconia individual. As entrevistadas contaram histórias de
ajuda

22

que

Ver glossário.

prestaram:

a

pedintes

que

bateram

à

porta

de

suas
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casas23; a crianças do Casa da Menina-moça24, que acolheram em suas casas, no
Natal25; a instituições que promoviam campanhas de roupas26; a crianças pedintes e
suas famílias, visitando-as e acompanhando-as27.
Destaque-se o que foi apontado como a motivação para ajudar outras pessoas: a) por que faz bem, tanto para o doador, quanto para o receptor28; b) porque a
oferente confia que Deus não deixará faltar àquele que doa algo29; c) porque o doador já foi pobre e sabe como é viver sem recursos que garantam o básico30; d) por-

23 Noemi disse: “Esses dias, na hora da pausa, veio alguém pedir colchão, cobertor, tudo que tinha
sobrando. Daí eu disse: Vem em janeiro, assim, que eu vou te dar um, eu quero comprar um novo.
Daí eu vou te dar, te ajudar. E daí ela veio também. Eles não vêm daqui, eles vêm de longe. Aí ela
veio com uma carroça. Veio primeiro prá ver se eu tinha. Eu disse: Pode passar prá pegar. Daí eu
deixei o dia prá ela vim. Aí ela veio e pegou com uma carroça”. Entrevista com Noemi. Diversos,
29.44-30.2. Suzana contou: “Ontem de manhã mesmo, levantei, veio um rapaz profissional, ele tem
uma carrocinha, recolhe papel, papelão, plásticos, latinhas, dei também laranja, limões, ajudei.” Entrevista com Suzana. Diversos, 40.15-18.
24
Ver glossário.
25 Suzana disse: “No Natal do ano passado, eu peguei duas meninas do Lar das Meninas. Tem o Casa
da Menina-moça aqui na, na São Rafael, então. Elas são órfãos de pai e mãe, então época de Natal,
Páscoa, tu pode buscar. Eu busquei, são duas irmãs. É, ficaram comigo aqui. Foi uma experiência
muito boa. (...) Fiquei mais um fim de semana, né? É porque eu não tinha experiência e no primeiro
dia deram um pouco de trabalho, até que eu consegui uma vez captar, porque elas era assim. Elas
queriam carinho, tanto que de noite para dormir, antes de deitar, elas faziam folia. Não queriam dormir, tu tinha que xingar até que eu me sentei do lado das duas e comecei a alisar a cabeça e conversar. Quando vi, estavam dormindo. Foi prá chamar a atenção.” Entrevista com Suzana. Diversos,
40.30-46.
26 Entrevista com Noemi. Diversos, 29.26-29.
27 Noemi disse: “Mas eu sempre ajudava duas famílias, muito tempo. Agora são grandes os filhos
[Não Entendi], não precisam mais. Um tinha problema: era deficiente. Daí duas meninas sempre pequeninhas vem sempre pedindo aqui, pedindo coisa. Aí eu disse: Vocês vem esse dia, que eu quero ir
junto lá, conhecer o pai e a mãe. Assim. Aí eu fui junto assim. Uma caiu fora. Depois veio mais uns,
eram maiorzinhos. Aí eu disse: Nesse dia vocês vem e eu vou junto na casa de vocês. Nunca mais
veio, até hoje. Tinha um outro também, mas esse outros começaram a trabalhar, os filhos começaram
a trabalhar, não precisa mais. Nós sempre ajudava ainda também. Primeiro tinha ... o pai separou da
mãe. Aí ela ajudava eu ajudava, não só eu ajudava de mim, eu pegava roupas de outras que não
servia mais e ajuntava e levava as coisas prá ela então. E tudo assim as coisas eu ajudava então. E
tinha três mulheres que me deram às vezes uma coisa de comer também, arroz ou essas coisas de
levar.” Entrevista com Noemi. Diversos, 28.28-41.
28 Noemi disse: “É, eu sempre digo: faz bem prá mim, faz bem pros outros.” Entrevista com Noemi.
Diversos, 30.6. Suzana disse: ”Ajudei, bah, me senti tão bem.” Entrevista com Suzana. Diversos,
40.17.
29 Noemi disse: “Meu marido, às vezes, complicou comigo, porque eu dava, assim, eu era bom demais nesse ponto, mas eu sempre respondo: Deus não vai me deixar faltar (sorriu).” Entrevista com
Noemi. Diversos, 30.7-9.
30 Noemi falou: “Eu digo assim, eles não passaram também talvez uma pobreza, sempre tinham uma
vida normal. Aí quem não passa, às vezes, não sente pelo outro também que passa. Porque eu, a
gente passava muitas dificuldades muitas vezes também.” Entrevista com Noemi. Diversos, 26.43-46
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que a pessoa aprendeu a ser solidária31; e) porque a pessoa mesma viveu a experiência de ser ajudada32; porque se toma por base uma experiência pessoal, uma experiência de fé33; f) porque a pessoa vê sentido no que está fazendo34; g) porque a
pessoa vê outros grupos fazendo trabalhos diaconais e isso a enche de vontade de
também ter esse trabalho localmente35; h) porque ajudar é uma exigência da instituição OASE36.
Observando o processo que se desencadeou na Diretoria do grupo das mulheres durante o período da minha inserção37, concluo que a diaconia necessita da motivação vinda de fora. Parece que às vezes é preciso que alguém dê a idéia, sugira
uma ação possível. Esse papel foi desempenhado por diferentes protagonistas: uma
senhora do ponto de pregação sugeriu a feitura do cobertor quadriculado, Roni deu a
idéia da “caixinha entre amigas”, por exemplo.
A instituição OASE igualmente desempenhou o papel de motivador externo. A
insistência da OASE sinodal de que os grupos de mulheres devam desenvolver trabalhos diaconais foi fortemente responsável pela articulação das senhoras do Várzea.
Isso ficou ainda mais evidente com a situação que se criou por causa das críticas
feitas pela OASE sinodal ao relatório do grupo, relatório de 2000. Poderia arriscar
afirmar que faz parte da cidadania “oasiana” desenvolver trabalhos diaconais. O gru-

31 Noemi disse: “Nós fomos sempre criados assim também mais nesse jeito assim, prá pensar no
próximo também não só em si mesmo. Minha mãe sempre é hoje ainda, quando ela pode fazer alguma coisa prá alguém, ela faz força prá fazer. A gente já pegou muito da mãe.” Entrevista com Noemi.
Diversos, 26.46-27.2.
32 Entrevista com Noemi. Diversos, 23.16-33.
33 Suzana disse: “Eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas, acho que vem de mim mesma, de
Deus, eu mesma assim. Porque, quando eu tive muita dificuldade, quando perdi minha tia [que me
criou], mais minha, eu conversava muito com Deus. Então, não tinha assim, com que me desabafar.
Conversava, pedia para ele me ajudar, me dar respostas e de repente eu vi que aquelas coisas iam
me acontecendo conforme pedia. Era a resposta que Deus tava me dando. Então eu tenho muito
disso, de ver a necessidade dos outros, de poder ajudar, sabe, sei lá.” Entrevista com Suzana. Diversos, 39.40-46.
34 Noemi disse: “Aquele tempo eu gostei muito, porque a gente não trabalhava só prá si, a gente
tava ajudando outros também. Era muito legal.” Entrevista com Noemi. Diversos, 18.40-41.
35
Entrevista com Suzana. Diversos, 36.1-5.
36 Roni disse: “É que muito é cobrado quando nós temos da OASE, encontros. E é sempre lembrado e
falado sobre visita para idosos e prá doentes nos hospitais. (...) É sempre falado e cobrado em todos
os retiros que a gente vai, é sempre falado isso aí.” Entrevista com Roni. Diversos, 6.45-46; 7.1-2.
37
Conforme capítulo 6, secção 5.
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po que não o fizer, sofre um desmerecimento e “despatriamento” diante dos demais
grupos.
A OASE sinodal é propositiva, indicando possibilidades concretas: motivou
uma campanha entre todos os grupos do Sínodo em prol do Recanto Palmitinhos38. A
reflexão a respeito das rampas de acesso à igreja também é uma proposição externa. Veio da IECLB, nos anos 90.
O próprio nome que designa o grupo das mulheres acaba sendo um lembrete
contínuo de que elas devem ser ajudadoras: Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (OASE). Tereza, a zeladora, referiu-se a isso, quando disse: “Se nós não ajudar,
porque que nós somos OASE então?”39
A motivação de ordem interna, solidificada a partir da aprendizagem promovida pelos pais, também pode ser verificada. Os filhos de Noemi destacaram-se pela
sua solicitude e sensibilidade diaconal: Ramiro e Eduardo, em especial. Ramiro, por
sua percepção aguçada e prontidão em cooperar percebida em situações ligada a
cultos, e Eduardo que, por ser líder do grupo de jovens, estimulou-o para iniciativas
diaconais e para investir na capacitação dos jovens.
Contudo, a ação diaconal se concretiza mais facilmente se, somada à motivação interna40, ocorrer o encontro com a pessoa necessitada. A abordagem direta, de
pessoa para pessoa, mais a motivação pessoal, resultou na diaconia individual (o
encontro com o pedinte, a criança necessitada, o carroceiro) e na ação diaconal comunitária (o encontro com a família que recebeu os alimentos em 2001, com os idosos do Lar, com Clarissa, com as mães carentes e seus bebês recém-nascidos, com
as crianças e adolescentes do Recanto Palmitinhos). O encontro com a pessoa necessitada e entre pessoas converte, transforma, motiva, humaniza, tanto para quem
ajuda quanto para aquele que, nesse momento, é o ajudado. Essa é a via de mão
dupla da diaconia.

38

Ver glossário.
07.03.01. Diret. OASE, 12.15. A Diretoria estava decidindo se manteria o pagamento do carnê ao
Abrigo Materno-Infantil a partir de 2001 ou pararia.
40
Algumas motivações internas estão arroladas um pouco acima. No caso, as motivações internas são
convicções pessoais favoráveis à solidariedade, independentemente de como estas se formaram dentro da pessoa.
39
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Talvez seja por isso que a campanha em prol dos flagelados das chuvas (out.
2000), a campanha do remédio (nov.2000) e a campanha do agasalho (inverno
2001) não empolgaram tanto as lideranças da comunidade: essas arrecadações foram repassadas a terceiros, os quais mais tarde, se encarregaram da entrega aos
destinatários. Promover o encontro com os necessitados pode ser uma chave fundamental para a sensibilização diaconal.
2.5 - Insensibilidade e sensibilidade para a diaconia
O agrupamento temático sensibilidade e insensibilidade para a diaconia reúne
situações em que houve ou não a percepção das oportunidades para intervir, ajudar,
agir.
O dilema interno desse agrupamento temático está em saber os limites do que
cabe a cada pessoa assumir. Pessoas cuja sensibilidade diaconal é muito aguçada,
facilmente são exploradas por outros ou têm seu espaço vital invadido ou restringido.
A questão é: cuidar dos outros, cuidando de si.
Não basta apenas ter uma teoria diaconal ou intenções solidárias. Para a intenção tornar-se ação, é necessário a sensibilidade para a diaconia. Esta pode ser
constatada nos passos efetivos que são dados em direção às pessoas que necessitam, em forma de ações concretas.
A sensibilidade para a diaconia tem a ver com solicitude, que é uma qualidade
importante para a ação diaconal. Implica ter sensibilidade para perceber quando alguém precisa de ajuda e ter uma atitude de prontidão para ajudar, sem esperar um
convite expresso, nominal.
Detectei algumas pessoas que foram solícitas. Entre elas, destaco Noemi que,
sendo conselheira da Diretoria da OASE e, diante das mais diferentes situações, era
a primeira a prontificar-se para ajudar ou mesmo para doar algo.
Na contramão da solicitude e da prontidão para o serviço está a atitude do
deixar-se servir. No caso específico da comunidade, falou-se que a idéia que vigora é
a de que servir é o compromisso dos que assumem os maiores cargos nas diretorias,
ou seja, dos presidentes. Isso foi tema em algumas reuniões da Diretoria da OASE.
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Embora o assunto não tenha sido tratado diretamente no Presbitério, a atitude de
esquivar-se do serviço e esperar que ele seja feito pelos outros pode ser detectada
no cuidado de definirem pessoas que assumiriam uma determinada tarefa41.
Durante ao período da minha inserção, estive mais tempo ao lado de Benjamim, o que me oportunizou que eu testemunhasse suas reações diante de desafios
diaconais que se apresentavam. Benjamim foi responsável com seu trabalho litúrgico
e ministerial. No que tange à sensibilidade para a diaconia nas situações do cotidiano, há muito a desenvolver ainda.
Benjamim nem sempre acompanhou famílias aflitas, como a mulher cujo esposo estava numa clínica de recuperação de alcoolistas e a irmã enlutada, em 2000;
ou a que estava com seu filho desaparecido no natal de 2001. Também não atenuou
o sofrimento de Suzana que, diante da tarefa de secretariar as reuniões da Diretoria
da OASE, mostrava-se insegura e temerosa. Nem sempre o que parece insignificante
realmente o é.
Transpor o limite do discurso e da intenção para a ação exige determinação,
sensibilidade e desprendimento. A boa vontade não costuma ser suficiente. Além do
já citado, há que se ter planos estratégicos de como agir. Uma ilustração para essa
dificuldade aconteceu pouco antes da confirmação. O pastor apresentava aos confirmandos o filme “O anel de tucum”, que ressaltava a importância do engajamento
das pessoas em favor da vida42. Mas Benjamim não propôs ações diaconais concretas, localizadas ou criadas junto com o grupo de confirmandos, e acompanhadas por
ele mesmo.
Benjamim, algumas vezes, não percebeu a importância de ele mesmo acompanhar as ações diaconais que as pessoas do lugar estavam propondo: apoiar o culto
no Lar de Idosos, empenhar-se junto com os orientadores do culto infantil para visitar crianças em situação de risco no bairro vizinho, estimular a visitação a instituições
diaconais, acompanhar as ações diaconais da OASE (a entrega dos enxovais nas ca41

Em dezembro de 2000, na definição dos plantões para os cultos, sugeriu-se anotar o Presbitério
como responsável pelo culto de véspera de natal. Tereza, a zeladora, reclamou: “Então já sei, não
tem ninguém”. Em seguida, dois presbíteros candidataram-se para a tarefa. 14.12.00. Presbitério,
18.16-17.
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sas das mães carentes) e do grupo de jovens (auxiliar nos contatos com o AMATIN),
entre outros.
Isso aponta para a necessidade de formação e de reflexão sobre a ação diaconal, também para obreiros e obreiras da Igreja. O discurso correto e a intenção
não são suficientes, quer entre membros da comunidade, quer por parte de obreiros.
A sensibilização para a diaconia passa também pela formação e pela reflexão. Benjamim é fruto de uma formação que não incluía expressamente a dimensão da diaconia.
2.6 - Gênero e diaconia
Não é interesse desta pesquisa fazer um estudo detalhado dos dados na ótica
das questões de gênero. Contudo, as diferenças observadas no jeito de homens e
mulheres lidarem com o assunto diaconia não poderiam passar despercebidas. Não
se quer aqui idealizar ou desmerecer um ou outro. A comparação que é feita quer
contribuir na busca por caminhos que desencadeiem a ação diaconal comunitária.
As mulheres têm os traços da ajuda recíproca que se caracteriza pela troca de
favores (como a que acontece entre as mulheres luteranas e as católicas). Elas também investem a maior fatia do seu orçamento na própria comunidade. Entretanto, as
mulheres incluem ações diaconais na pauta de suas reuniões e no seu orçamento
ordinário e extraordinário.
As diferenças na forma de administrar os bens e o dinheiro também é notória
quanto aos empréstimos. Enquanto os homens tomam diversos empréstimos, as mulheres trabalham na direção de se livrarem da dependência de tomá-los. Por exemplo, elas compram grandes quantidades de louças, a fim de não precisarem mais
tomar emprestado dos Rehmann.
Verifiquei o valor e o lugar que tem uma experiência comum para muitas mulheres: a maternidade. Ela liga as mulheres entre si, independentemente da classe
social a que pertencem. Essa experiência comum estimula ações solidárias de mulher
para mulher. A maternidade pode se constituir numa alavanca que parece estar por
42
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detrás das ações movidas em favor do Abrigo Materno-Infantil e das mães carentes
com seus bebês recém-nascidos.
A “caixinha entre amigas” é uma caixa de doações, criada por uma mulher do
grupo. É colocada no meio do círculo de mulheres nos dias dos estudos bíblicos. A
oferta é anônima e espontânea, de mulher para mulher. Chama a atenção o fato de
que as doadoras são mulheres casadas, que constituíram suas famílias nos moldes
tradicionais, que tiveram os seus filhos e os criaram com o apoio e a presença de
seus maridos. Essas mulheres decidiram apoiar mulheres estigmatizadas pela sociedade, abandonadas por seus companheiros, que enfrentam a situação da gravidez
sem o apoio da família, situação que poderá complicar-se ainda mais após o nascimento de seu bebê. Valeria a pena pesquisar mais a fundo a relação entre experiência comum e ação solidária.
As mulheres zelam pelas suas parceiras de grupo. Elas visitam idosas e enfermas na época de natal. Para os homens, a visitação não é assunto da pauta de
reuniões. Quando eles falam em visitação, é para pedir uma colaboração numa campanha especial em favor da comunidade, ou para convidar gente a integrar as chapas eleitorais da comunidade, ou ainda para cobrar os pagadores atrasados ou inadimplentes. Nesses casos, os presbíteros usam a rede de zoneadores43 ou formam
comissões de três ou quatro visitadores.
Elas procuram ser presença nos momentos de alegria e de dor e, na administração de seus recursos, há possibilidades de incluírem gastos feitos com presentes.
Exemplificando, vão a enterros das pessoas que faleceram na comunidade ou fora
dela e, em alguns casos, financiam uma coroa de flores; compram um buquê para o
casal conhecido que festejou suas bodas de ouro, presenteiam as ordinandas ao ministério Simone e Camila44.
As mulheres são mais acolhedoras com pessoas novas que chegam ao grupo.
Mesmo que as atas da Diretoria da OASE também tenham as características dos as-
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Diret. OASE, 16.31; 54.1-2; 58.21-24, respectivamente.
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suntos incompreensíveis para os “de fora” do grupo, há uma atenção especial para
quem vem pela primeira vez ao grupo.
As mulheres colocam suas habilidades a serviço da comunidade e da ação diaconal. Elas costuram, bordam, talham tecidos, fazem tricô e crochê. E motivam suas
amigas a que se integrem no mutirão da solidariedade45. Aroldo, o presidente, é alfaiate. Vemo-lo colocando seus conhecimentos sobre costura a serviço da comunidade: ele costura os coletes dos seguranças e faz o conserto da estola do pastor. Os
homens parecem necessitar de um trabalho mais intensivo sobre diaconia para que
se disponham a oferecer seus dons também para fora do âmbito eclesiástico.
No assunto das rampas de acesso à igreja, as mulheres não só garantiram
que o assunto não caísse no esquecimento, como ainda se dispuseram a patrocinar o
material. O trabalho braçal, que dependia dos homens, não foi feito. Como é sabido
que não se tratava de falta de conhecimento sobre como construí-las, fica notório
que falta maior conscientização sobre a importância e a necessidade das mesmas.
As mulheres não aceitaram o benefício da isenção do dízimo. Na única vez em
que não o repassaram ao Sínodo, transformaram-no em uma doação ao Hospital
Central.
Enquanto os homens, de um modo geral, priorizam o trabalho voltado à comunidade, as mulheres intensificaram o trabalho diaconal sem prejudicar o seu trabalho na comunidade. Levaram mais trabalho para casa, a fim de fazê-lo no seu horário livre, mas não desistiram de fazer os trabalhos beneficentes.
As lideranças masculinas pouco refletem sobre a realidade externa, a não ser
para mencionar a violência, ou quando chega uma solicitação de alguém “de fora”.
Elas procuram romper o limite entre o “dentro” e o “fora”, reunindo alimentos, confeccionando objetos e doando-os a pessoas de fora da comunidade, desconhecidas.
Assim, as mulheres acabam por estabelecer vínculos com instituições públicas, como
a casa de saúde local, e com instituições eclesiásticas, algumas via pagamento de
carnê. As mulheres se inserem no atendimento a uma demanda social local impor-
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Roni convidou sua amiga, uma senhora bastante ausente da vida comunitária, e esta fez, sozinha,
um cobertor quadriculado para doação. Diret. OASE, 66.23-24.
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tante, a saber, o alto número de mães solteiras46. Noemi, zeladora da comunidade a
partir de 2002, após o meu período de inserção, iniciou uma articulação junto ao
Presbitério com a finalidade de conseguir a autorização para o uso do ginásio de esportes em algumas tardes da semana por crianças que freqüentam creches municipais carentes, sem pagamento de taxas47.
As mulheres faziam doações a pessoas individuais e a instituições; enquanto
que o Presbitério, quando tinha algo para doar, preferia fazê-lo para instituições. Por
exemplo: o armário não foi doado a um pobre, porque ele podia ser “briqueiro”. Os
presbíteros apresentavam mais confiança nas instituições.
A partir de 2002, o Presbitério passou a transferir para as mulheres, de forma
gradativa, a responsabilidade pela diaconia. Por duas vezes, as ofertas do culto foram destinadas para o trabalho diaconal desenvolvido pelas mulheres. Além disso,
elas foram incumbidas de decidir quanto ao destino da doação do culto de ação de
graças, tarefa que, tradicionalmente, era do Presbitério.
Essa transferência tem alguns riscos: 1) O Presbitério pode omitir-se gradativamente de sua tarefa diaconal, afastando ainda mais a possibilidade de ser criador
e cooperador na ação diaconal comunitária. 2) Pode estar embutida a idéia de que a
diaconia é algo secundário, não prioritário dentro de uma comunidade cristã. 3) Sendo secundária, assim como as outras coisas consideradas secundárias, a ação diaconal passaria a ser delegada às mulheres.
As mulheres “adotaram” o culto infantil, mas já demonstraram que isso as sobrecarrega. A transferência de responsabilidade pode pôr em risco a continuidade do
trabalho desenvolvido.
As mulheres garantiram que as ofertas e doações que elas receberam fossem
repassadas e beneficiassem pessoas necessitadas. A verba da oferta de culto que
chegou à OASE foi tratada como oferta-donativo, aquela que não daria retorno financeiro para a comunidade doadora.
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Conforme informou Carmena Pilger, titular da Secretaria do Trabalho, Ação Social e Cidadania da
Prefeitura Municipal de Rio Domingos. Diversos, xxx.
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O ginásio de esportes, por via de regra, é usado durante a semana a partir das 18h.
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A discrepância existente entre a formação que as mulheres e os homens recebem na igreja pode ajudar a explicar as diferenças referidas acima. O fato de as mulheres pertenceram à Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas e, com isso, terem
mais oportunidades de realizarem estudos bíblicos, reflexões temáticas, intercâmbio
com outros grupos, de receberem continuamente “empurrões” para ações de misericórdia e de justiça, certamente faz muita diferença48.

3.0 - Destaques
Observando-se o todo da pesquisa social, especialmente o conjunto dos agrupamentos temáticos acima, destacam-se alguns pontos fundamentais que os perpassam: a) o potencial diaconal; b) o zelo prioritário pela manutenção material da comunidade; c) a falta de modelos de comunidades diaconais; d) ações diaconais pontuais no âmbito da comunidade; e) o encontro direto com os necessitados desencadeia a ação diaconal; f) a formação impulsiona a diaconia; g) obstáculos à diaconia;
h) outras observações.

a) O potencial diaconal
Observando as pessoas com as quais a pesquisa social se envolveu mais diretamente, elas apresentaram características fundamentais para uma comunidade diaconal.
Essas pessoas formam um pequeno grupo que carrega e viabiliza os trabalhos
da comunidade toda, mantendo-a funcionando, o que favorece todos os membros
que a integram. Esse reduzido número de lideranças é composto por pessoas que,
de forma abnegada, investem muito de seu tempo livre em atividades da comunidade. Não somente freqüentam os cultos, mas se dispõem a trabalhar gratuitamente
em prol de uma coletividade, mesmo que circunscrita ao ambiente eclesial. Boa von-
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O 10º objetivo da OASE, listado no seu Regimento Interno, reza: “[São objetivos da OASE:] preparar a mulher para um trabalho diaconal.” Cf. OASE, Regimento Interno, p. 1. Passei a entender somente mais tarde aquela insistência de Roni na obrigatoriedade de apresentar iniciativas diaconais ao
Sínodo.
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tade, fidelidade, companheirismo e cordialidade são algumas das características desse grupo, incluindo o pastor.
A abnegação dessas lideranças também pode ser observada no fato de permitirem que o pastor colabore em várias frentes extra-paroquiais, em comissões de
trabalho sinodais e no âmbito da liturgia na IECLB. Trata-se de uma contribuição que
a comunidade dá para além das suas fronteiras.
As lideranças demonstraram flexibilidade e abertura para o novo, o que também deve ser destacado. Essas qualidades permitiram que a comunidade desse passos pioneiros, considerando-se o conjunto das comunidades da IECLB, no campo da
liturgia e do exercício das funções litúrgicas do diaconato. A realização do tríduo pascal, o uso da nova liturgia batismal, a realização de cultos de Afirmação do Batismo,
a decisão de realizar cultos semanais eucarísticos e a experiência do ministério litúrgico compartilhado por pessoas de diferentes ministérios são alguns exemplos de
contribuições que ultrapassaram os limites locais, pois colaboraram na caminhada da
renovação litúrgica na IECLB e para além dela.
Aceitar acolher uma pesquisadora em seu meio é indicativo valioso de outra
de suas características mais marcantes: a vontade de acertar e de aprender. Esse
grupo, de forma especial, demonstrou ter um potencial que pode ser ampliado de
modo a superar as lacunas que foram detectadas.

b) O zelo prioritário pela manutenção material da comunidade
Outra observação que se destaca é o zelo prioritário pela manutenção material
da comunidade. O esforço feito pelos presbíteros e pelas mulheres é determinado
por essa preocupação. Providenciar, garantir e realizar a manutenção material da
comunidade é o centro para o qual empenham seus esforços.
Para essa preocupação convergem os assuntos das reuniões, os contatos pessoais feitos pelos zoneadores49 para pedir prêmios ou vender cartões das promoções,
os avisos comunitários do culto, os mutirões realizados antes, durante e depois das
promoções, os resultados líquidos das festas, toda a receita advinda do ginásio de
49
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esportes, as receitas de cultos realizados, os empréstimos tomados, as parcerias baseadas na troca de favores com outras pessoas ou instituições , a busca de benefícios financeiros como o da isenção do dízimo e o da destinação de recursos públicos
para realizar benfeitorias na comunidade. Os membros são classificados com base na
sua colaboração financeira à comunidade: se pagam “cheia”, “meia contribuição” ou
se são isentos. As mulheres, por sua vez, apesar de apoiarem concretamente também outras iniciativas, estão engajadas no mesmo objetivo que os presbíteros, sendo
que a maior fatia de sua receita é destinada para a finalidade da manutenção material da comunidade.
O zelo pelas construções, pelos melhoramentos no patrimônio, pode ser um
reflexo do mesmo esforço que as pessoas daquela comunidade fizeram quando chegaram do campo e tiveram que construir – na cidade - o seu espaço vital50.
O zelo prioritário pela manutenção material expressa uma visão de comunidade que tende a ser reproduzida pelos membros que se espelham nas lideranças. A
comunidade parece ser vista como um fim em si mesma e não como um meio. Outros aspectos da vida comunitária são tornados secundários. Os setores de trabalho
não recebem auxílios financeiros (são departamentos “carentes”) e não se investe na
formação das pessoas. As mulheres acabaram encarregando-se desses assuntos.
O estar centrado no zelo pela manutenção material da comunidade pode tornar dispensável e secundário o contato com o mundo externo. Observou-se que não
há uma reflexão nem um engajamento social, nem se prioriza hospedar eventos de
outros grupos organizados.

c) A falta de modelos de comunidades diaconais
A partir dos agrupamentos temáticos, observa-se que, por falta de modelos de
comunidades diaconais, as lideranças possivelmente reproduziram o modelo de acordo com o referencial que tinham.
A organização de uma comunidade não acontece de forma aleatória. Ela se
baseia num modelo de comunidade conhecido e considerado eficiente. A comunidade
50

A origem rural dos membros consta na descrição da comunidade. Cf. Capítulo 5.
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que acolheu a minha inserção tinha uma ligação histórica com a diaconia. O contato
com o trabalho diaconal que tiveram, porém, não se constituiu num modelo que
substituísse aquele modelo assimilado nas suas comunidades de origem.
Por falta de modelos de comunidades diaconais, as lideranças ainda não desenvolveram iniciativas diaconais, nem assumiram a responsabilidade por providências diaconais tomadas isoladamente por pessoas da comunidade. Foi o que aconteceu com as duas cadeiras de roda que havia na comunidade nos anos 90, dadas em
empréstimo e desaparecidas.
O que aconteceu de diaconal na comunidade no período da minha inserção,
em última análise, fazia parte do modelo de comunidade que se tinha. Este, integra a
diaconia de assistência, que se expressa na promoção de campanhas em favor de
uma causa específica (para os flagelados das chuvas, o Recanto Palmitinhos, o Abrigo Materno-Infantil), no culto anual de ação de graças com o Ofertório in natura,
destinado para uma instituição diaconal. Desse modelo de comunidade também faz
parte que o grupo de mulheres da OASE esteja envolvido com ações diaconais.
Noemi foi a única pessoa que, por ter tido um contato mais aprofundado com
o modelo diaconal da Comunidade Evangélica de Santo Augusto, conservou e idealizou este modelo de comunidade.
Benjamim, possivelmente, tem um modelo de comunidade diaconal que concentra a sua ação a partir de um centro diaconal.
A IECLB, como um todo, carece de modelos de comunidades diaconais. Como
igreja, ela tem uma caminhada relativamente recente na reflexão sobre a diaconia,
e, por conseguinte, sobre comunidades diaconais. O Departamento de Diaconia da
IECLB, organizado a partir de 1988, tem procurado estimular comunidades a serem
diaconais, mas os modelos existentes ainda são poucos.
As instâncias nacionais responsáveis pelo setor da juventude na IECLB51 também optaram por temas diaconais em 2001 e 2002. Mas o aproveitamento de opor-
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As propostas para o dia anual da missão são decididas e encaminhadas aos grupos de jovens pelo
Departamento Nacional para Assuntos da Juventude (DNAJ) em parceria com o Conselho Nacional da
Juventude Evangélica (CONAJE).
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tunidades como essas fica na dependência das lideranças jovens e dos obreiros locais.

d) Ações diaconais pontuais no âmbito da comunidade
A partir dos agrupamentos temáticos, observou-se que aconteceram ações diaconais no âmbito da comunidade, realizadas tanto por indivíduos quanto pela comunidade toda ou por um pequeno grupo. Essas ações tinham o caráter assistencial
ou de cuidado de pessoas conhecidas em situações específicas.
As ações que visaram prestar assistência foram como um “socorro” prestado a
pessoas necessitadas. Essas ações, se consideradas a partir dos vínculos que se estabeleceram entre doadores e recebedores, podem ser classificadas em dois tipos
distintos. Fazem parte do primeiro tipo aquelas ações diaconais que não exigiam um
vínculo prévio entre as doadoras e as assistidas, e nem tinham a pretensão de estabelecê-lo de forma permanente e comprometida. Foi o caso da ajuda, única, dada a
pedintes que abordavam os membros nas suas casas, dos enxovais de recémnascido dados a mães carentes, das campanhas realizadas nos cultos, em favor dos
flagelados das chuvas (out.2000) e do frio (inverno de 2001), de pessoas doentes
(campanha dos remédios, em 2000), e do Recanto Palmitinhos.
O segundo tipo de ações de caráter assistencial são aquelas que, mesmo sem
um compromisso prévio firmado entre doadores e recebedores, estabelecia um certo
vínculo, pela repetição da doação. Foi o caso das ações diaconais feitas em favor dos
hóspedes de instituições, como o Lar de Idosos Vale Verde (culto de ação de graças
de 2001 e 2002), o Hospital Central ( a partir de 2001), o Abrigo Materno-Infantil (a
campanha motivada pelos jovens em 2001 e a ajuda financeira mensal, via carnê) e
ao Asilo Pella-Bethânia (ajuda financeira mensal, via carnê).
As ações que se caracterizaram pelo cuidado a pessoas conhecidas foram feitas com base num vínculo já estabelecido anteriormente. Este podia manter-se ou
aprofundar-se a partir dali. Foi o caso das visitas feitas às idosas do grupo da OASE,
anualmente, no natal, a presença amiga nos enterros de gente conhecida e a ajuda
estendida para Clarissa.
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Todas essas ações revelaram o potencial doador da própria comunidade e
suscitaram o apoio de pessoas doadoras “de fora”. A participação das pessoas nas
campanhas organizadas através dos cultos, por exemplo, resultou em arrecadações
expressivas mesmo em períodos curtos, entre um culto e outro. O trabalho com enxovais para bebês também motivou doações de tecidos, feitas por lojas do comércio
local e por pessoas de fora da comunidade. A ação diaconal também mobilizou recursos e pessoas que não estavam ligadas diretamente à comunidade.
Os protagonistas das ações diaconais foram tanto homens quanto mulheres.
Benjamim também narrou ações de caráter assistencial que ele realizou em favor de
pedintes que o abordaram em sua casa. As campanhas realizadas e passadas pelos
cultos tiveram doadores anônimos, muitos dos quais possivelmente foram homens.
Entretanto, algumas ações diaconais foram organizadas, realizadas e mantidas
exclusivamente pelas mulheres. O engajamento delas nas ações diaconais, tanto as
de caráter assistencial quanto as de cuidado de pessoas conhecidas, é notória. Com
isso, elas romperam o limite do âmbito da comunidade e estabeleceram uma forma
de vínculo com instituições externas.
As ações diaconais feitas pelos indivíduos aconteciam de forma imprevista,
espontânea. As ações executadas por um grupo ou pela comunidade foram motivadas por alguém ou requeridas por uma instância (a organização OASE, a IECLB, o
Departamento de Juventude da IECLB, a Prefeitura Municipal).
Não foram verificadas ações diaconais contínuas e que se caracterizassem por
um comprometimento entre doador e recebedor. Entre os motivos, mencione-se a
falta de um trabalho de visitação organizado na comunidade ou a prática de ações
diaconais assistenciais. Essa última é necessária, embora a diaconia cristã pergunte
pelas causas do sofrimento, da pobreza e de todas as situações difíceis com que se
defronta.

e) O encontro direto com os necessitados desencadeia a ação diaconal
Uma observação importante e que atravessa os agrupamentos temáticos é
que o encontro direto com os necessitados, frente a frente, desencadeia a ação dia-
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conal. Certamente esse fenômeno se dá associado a uma motivação de ordem interna. Há diferentes motivações para a ação diaconal, conforme as próprias mulheres
entrevistadas expressaram52. A experiência da maternidade parece ser uma forte
aliada que, associada ao encontro com as mães carentes, resulta na intensificação da
ação diaconal.
Contudo, observando com atenção quando a ação diaconal aconteceu e, mais,
quando esta se intensificou, verificamos que o encontro direto com o necessitado,
face a face, resultou numa ação diaconal, quer seja ela feita por indivíduos, quer seja
por um coletivo. Toda vez que uma comunidade pode dar nome e reconhecer o rosto
do necessitado, ela receberá um impulso mais forte e mobilizador para a ação diaconal. Falar sobre, apresentar dados estatísticos, ler manchetes de jornais, nenhuma
dessas formas de motivação para a solidariedade consegue surtir o efeito do encontro direto com o necessitado, o qual pode também ocorrer através do relato de uma
terceira pessoa.
Observou-se que essa pode ser uma chave importante que explica por que algumas ações diaconais foram intensificadas a partir do final de 2001, e por que outras extinguiram-se53.

f) A formação impulsiona a diaconia
A formação impulsiona a diaconia porque proporciona a reflexão, constrói a
conscientização e promove a sensibilização diaconal. A formação diaconal é um processo contínuo, que abrange não apenas a formação teórica e racional, mas integra
propositadamente a formação na forma de vivência e de troca de experiências. Todos - os membros, as lideranças e o clero – necessitam de formação diaconal.
Isso ficou notório a partir da observação da comparação entre os objetivos da
OASE nacional e a ação diaconal promovida pelo grupo de mulheres da OASE. A par-
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Cf. a secção 4 deste capítulo: impulsos e obstáculos à diaconia.
Ver as considerações a respeito na secção 4 do capítulo 7.
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ticipação das mulheres nessa organização – OASE - implicou formação diaconal54.
Esta resultou em ações diaconais.
No contexto das comunidades da IECLB, a formação cristã se dá de forma privilegiada – embora não exclusiva -, nos grupos ou departamentos da comunidade.
Esses grupos podem ser entendidos como grupos primários, porque promovem o
encontro regular, semanal, contínuo de pessoas, conservando a característica de que
algumas pessoas são sempre as mesmas. Tradicionalmente, há grupos para quase
todas as pessoas numa comunidade da IECLB, menos para os homens adultos. Estes
podem participar via grupo de casais, grupo de canto ou coral, via Presbitério ou Legião Evangélica55.
A comunidade, não oferecendo formação diaconal, possivelmente favorece a
reprodução do modelo de comunidade não diaconal.
A formação diaconal, muitas vezes, compreende somente a parte teórica. Isso
pode ser exemplificado na apresentação do filme “O anel de tucum” aos confirmandos. A motivação para o engajamento diaconal resume-se a tecer alguns comentários e uma motivação racional aos adolescentes, sem incluir uma atividade comunitária onde o envolvimento diaconal fosse vivenciado. O culto infantil, por sua vez, teve
algumas poucas oportunidades em que foi motivado à solidariedade, como no dia em
que as crianças prepararam e entregaram cartões de consolo para enlutados no culto. Mas elas não têm o aprendizado diaconal resultante da oferta-donativo dos seus
encontros semanais. Ainda no âmbito do culto infantil, percebeu-se que as gincanas
realizadas impulsionaram para a competição, característica oposta à cooperação e
solicitude.
A formação teológica que pastores, pastoras e catequistas tiveram até por volta do ano de 2000, não incluía explicitamente a formação diaconal. Resulta disso
uma lacuna na formação teológica, fato que pode explicar atitudes e iniciativas também de Benjamim.

54
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Cf. secção 6 do capítulo 7: Gênero e diaconia.
Ver glossário.
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g) Obstáculos à diaconia
Os obstáculos à diaconia destacam-se de forma especial quando se observa os
agrupamentos temáticos. A ação diaconal não poderá florescer e se desenvolver se
os obstáculos não forem identificados e, a seguir, tratados um a um.
Acima foram identificados alguns importantes obstáculos à diaconia: o zelo
prioritário pela manutenção material da comunidade, dispensar o envolvimento com
causas sociais locais, a falta de modelos de comunidades diaconais, o estreitamento
da ação diaconal se esta for feita e entendida tão somente na perspectiva assistencial, a dependência do acaso para vivenciar encontros com necessitados, a falta de
formação diaconal para todas as pessoas, a proliferação - acidental ou consciente –
do modelo de comunidade não-diaconal.
A estes, acrescentem-se outros entraves à diaconia: a frustração sofrida
quando se está empenhado numa causa solidária (sentida pelos jovens que não foram recebidos pelas pessoas responsáveis pelo Abrigo Materno-Infantil), os preconceitos que depreciam os pobres e os julgam imerecedores da ação diaconal56, a falta
de estímulo e de encaminhamento concreto aos impulsos diaconais (como, por exemplo, a não concretização dos cultos no Lar de Idosos Vale Verde e dos ágapes na
comunidade) e a mentalidade de querer ser servido.
A idéia de que a diaconia é algo secundário e transferível é um obstáculo para
o engajamento de toda a comunidade, em especial, dos homens.
O fato de os poderes públicos e as instâncias civis poucas vezes incluírem as
comunidades cristãs entre seus parceiros de diálogo e de ação social também dificulta o florescimento da diaconia.

h) Outras observações
A ação diaconal expande e rompe os limites da comunidade. Ela é capaz de
desmantelar a mentalidade associativa e de “clube religioso” que muitas vezes se

56

Cf. secção 4 do capítulo 7.
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encontra não apenas nos membros da comunidade, de modo geral, mas também nas
lideranças.
Muitas coisas podem ser entendidas a partir da conclusão da pesquisa social
denominada “Culto e cultura em Vale da Pitanga”57. A equipe responsável pelo resultado concluiu que “o que, sempre e em todos os lugares e atividades, move as pessoas entrevistadas em Vale da Pitanga, o que proporciona um nexo lógico e coerente
ao seu sistema cultural como um todo é o proto-componente cultural que se designou empenho pela vida – própria e dos/as familiares mais imediatos/as.”58 O grupo
gregário da comunidade também apresentou esse componente: empenho pela sua
própria vida e pela dos seus [familiares e amigos] mais imediatos. A convocação para
o serviço ao “outro”, no entanto, propõe um rompimento, um alargamento desse
círculo, sem com isso, descartar o auto-cuidado e o zelo dos seus mais próximos59.
As entrevistas individuais realizadas com três mulheres possibilitaram que elas
contassem sobre seus “sonhos” para sua comunidade. As respostas às perguntas
apontaram para uma comunidade mais acolhedora, que tivesse um grupo de visitadoras e um trabalho diaconal com pessoas pobres em geral60.
Observei que pessoas alcoolizadas, estranhas à comunidade, entraram na igreja mais usualmente por ocasião das datas festivas61. O alcoolismo é um grave
problema social no contexto da cidade na qual se insere a Comunidade Evangélica
Várzea dos Pinhais e representa um desafio para a acolhida da igreja cristã.
A rede de zoneadores que há na comunidade poderia ser percebida no seu
potencial diaconal. Ela é, efetivamente, uma via de mão única, que leva aos membros avisos, solicitações, convites e cobra compromissos em nome do Presbitério. A
outra via dessa comunicação que poderia ser de mão dupla, dos membros para a
liderança comunitária, não está efetivada. Os zoneadores poderiam trazer situações
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A pesquisa, qualitativa, realizada em 1994/1995, investigou “a relação entre a cultura das pessoas e
o culto dominical.” Cf. N. KIRST. Culto e cultura em Vale da Pitanga, p.3.
58
Cf. KIRST, N. Culto e cultura em Vale da Pitanga, p. 160.
59
Quando defini o dilema interno do agrupamento “sensibilidade e insensibilidade diaconal”, especifiquei-o assim: “cuidar do outro, cuidando de si.”
60
O roteiro das perguntas consta no capítulo 5 da tese.
61
Nas notas de campo, verifiquei que isso ocorreu nas celebrações do natal e da páscoa.
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que necessitam ser acompanhadas mais de perto ou detectar voluntários potenciais
para frentes diaconais específicas.
Uma observação digna de nota é o “cobertor quadriculado”. A feitura dele foi
sugerida por uma mulher do ponto de pregação e executada por muitas mulheres. O
cobertor quadriculado materializa o que é o preparo da mesa e ofertório: um esforço
conjunto, realizado por muitas mãos, trazido ao altar para beneficiar outros que necessitam.
A experiência pessoal parece ser um fator que humaniza, solidariza e sensibiliza a pessoa para uma ação diaconal que visa um grupo cuja experiência é similar.
Isso se verificou nas ações “de mulher para mulher” e também na ação empreendida
pela mulheres em favor das senhoras idosas. As mulheres eram cuidadoras de suas
mães ou sogras idosas e essa experiência as solidarizou com outras pessoas de terceira idade que não podiam mais participar das atividades da comunidade.
Possivelmente a ausência de ter experimentado um determinado sofrimento
pode também contribuir para manter uma insensibilidade em relação a outros que
padeçam dele. Assim, enquanto a pessoa não tiver tal experiência de vida, não será
sensível para compreender a importância de um gesto solidário. Isto, aplicado à comunidade, poderia indicar, por exemplo, que a rampa dificilmente será feita enquanto os homens do Presbitério não forem idosos ou não tiverem idosos na família próxima ou pessoas com necessidades especiais e necessitarem da eliminação dos degraus na frente da igreja. A construção das rampas será um começo no processo de
adequação das construções às pessoas com necessidades especiais, adequação garantida por lei62.
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As adequações que se fazem necessárias podem ser encontradas em: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, Adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente.

CONCLUSÃO GERAL

1.0 - Do projeto original à conclusão da pesquisa: avaliação de uma caminhada
Iniciei a pesquisa sobre culto e diaconia com a intenção de aprofundar conhecimentos a respeito e depreender conseqüências para a vida diaconal da igreja. Minhas principais perguntas advinham-me da realidade de me defrontar, seguidamente, com cultos que não questionam posturas individualistas e egocêntricas, antes as
legitimam. Esses cultos não levam em conta o contexto de injustiça social e parecem
constituir-se como fugas da realidade.
A pesquisa bibliográfica, documental e histórica (parte I da tese) mostrou a
unidade de culto cristão e diaconia. E mais: de cristianismo e diaconia. Se a diaconia
é intrínseca à vida cristã, ela vai expressar-se no culto dos cristãos e na sua organização de comunidade.
O culto cristão tem, basicamente, dois sujeitos: o primeiro é o próprio Deus,
que convida sua comunidade para o encontro de culto e a serve no transcorrer de
toda a reunião cultual. A diaconia de Deus palpita em cada parte do culto cristão.
Deus, por seu imenso amor, serve a humanidade com a criação, com seu Filho e
com seu Espírito, o que é anunciado, celebrado e rememorado, a cada culto, nas
suas mais diferentes formas (por exemplo, culto eucarístico, batismal, oração pública
diária e ágapes). O outro sujeito do culto é a assembléia litúrgica. Sendo ela o corpo
de Cristo, apresenta igualmente o traço essencial do servir. Assim, o culto cristão não
pode deixar de ter essa mesma essência.
Quanto à organização da comunidade, Jesus inaugura um novo modelo de
comunidade. Ela é aberta, e não se restringe ao povo judeu. O povo da nova aliança
é uma comunidade de serviço. Pelo batismo, os cristãos são tornados uma só família,
a qual se importa com o bem estar tanto dos que estão ao seu lado quanto dos que
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não a integram, engajando-se em seu favor. Deste modo, o modelo de comunidade
deixado por Jesus é o de uma comunidade diaconal, solidária.
A Igreja Antiga já havia compreendido esse imperativo da fé e suas lideranças
agiam unidas em favor da causa diaconal. Embora houvesse divisão de tarefas, a
perspectiva do servir era assumida pela igreja como um todo.
A partir dessas descobertas, extraí princípios para a ação diaconal comunitária, tomando como base a estrutura do culto cristão (capítulo 4). Verifiquei que a
estrutura do culto eucarístico pode muito bem iluminar a vida cristã como um todo,
para além da sua vida cultual. Basear-me-ei nela, mais adiante, quando apresentar
as conseqüências para o empenho diaconal da igreja1.
Quanto à pesquisa social, ela visou investigar quais conseqüências concretas
teriam, numa comunidade, cultos que levassem em conta e expressassem com clareza a sua essência diaconal. Minha expectativa era a de que a comunidade, a partir
desses cultos, tivesse um processo de intensificação de sua ação diaconal.
A pesquisa social realizou-se na forma de uma inserção. Na qualidade de diácona e liturga, participei do preparo e da realização dos cultos regulares numa comunidade da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) durante um
período de pouco mais de dois anos (abril de 2000 a agosto de 2002). No exercício
das funções litúrgicas, procurei ressaltar a dimensão diaconal, animando a comunidade para a diaconia.
As descobertas oriundas da pesquisa nos primeiros séculos foram pano de
fundo para mim durante toda a inserção. As funções de cada parte da liturgia, as
tarefas litúrgicas do diaconato e o modelo de comunidade diaconal orientavam-me
continuamente e eram como que balizas para a pesquisa social e sua interpretação.
Não desempenhei a função do diaconato na comunidade, cabia-me ali o papel de
observadora.
Nem tudo foi como idealizei. O meu referencial não era necessariamente o de
meu colega, Benjamim. Assim como aconteceu com os grupos em que participei,

1

Cf. a secção 2.0 desta.

325

também nossa parceria passou por um processo. Benjamim mostrou-se uma pessoa
aberta, flexível, companheira e aprendemos muito em conjunto.
O fato de a minha atuação na comunidade ser parcial teve conseqüências no
desempenho das funções litúrgico-diaconais. Sem o trabalho de visitação, não conheci a maior parte das famílias da comunidade. Deste modo, a tarefa litúrgica no
tocante à oração geral da igreja não foi realizada a contento2. As intercessões foram
formuladas de modo mais geral. Procurei compensar essa lacuna incluindo, na oração, as situações que apareciam no compartilhar3. Tornou-se habitual que as pessoas trouxessem pedidos de oração antes dos cultos. Isso aconteceu de forma espontânea e os pedidos foram incluídos nas orações.
Como diácona, percebi que fui “lembrete” permanente da diaconia, de maneira especial para Benjamim. Percebi que minha presença o fortaleceu no que tange à
sua hermenêutica e nos passos que deu para motivar a comunidade para a diaconia.
Simone, a candidata ao ministério pastoral, no seu relatório final, ressaltou a perspectiva da diaconia no relato de sua experiência pessoal e na dos grupos da comunidade que desenvolveram ações diaconais4.
Integrava a estratégia da inserção que eu tomasse parte das reuniões dos
dois grupos decisórios da comunidade, a fim de conhecê-los melhor e observar se
acontecia, ou não, uma intensificação das ações diaconais a parti dos cultos no âmbito dos dois grupos. Cabia-me observar os encaminhamentos dados aos assuntos,
sem interferir. Muitas vezes percebi que, se eu tivesse me manifestado, poderia ter
induzido decisões favoráveis à diaconia, o que poderia modificar os resultados obtidos ao final da inserção. Esse limite à minha atuação nas reuniões do Presbitério e
da Diretoria da OASE foi, muitas vezes, motivo de sofrimento para mim.
Nem sempre percebi, na hora da reunião, que algum assunto diaconal ficou
em aberto ou recebeu um encaminhamento questionável a partir da ótica da diaconia, dando-me conta dessas lacunas ao trabalhar, posteriormente, com as notas de
campo. Aprendi muito de diaconia nessa inserção.
2
3
4

Sobre funções litúrgicas do diaconato, conferir capítulo 3, secção 5.
Ver glossário.
Diversos, 54-76.
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De modo geral, avalio que avançamos mais na liturgia do que na diaconia.
Possivelmente isso se deu porque o clero goza de uma certa liberdade no que tange
à liturgia, podendo propor e fazer mudanças na mesma. Quanto às ações solidárias
da comunidade, no entanto, elas dependem das próprias pessoas, quer sejam membros, quer sejam clero.
Os cultos incluíram a perspectiva da diaconia. A assembléia litúrgica foi, semanalmente, exposta a cultos com acento diaconal. Houve um crescimento na atuação litúrgica e na forma de abordar os temas diaconais na liturgia por parte da equipe de obreiros. Todos aprendemos ao longo do caminho.
Os cultos foram oportunidades em que apareceram situações de sofrimento
de pessoas e de famílias, que poderiam ter sido acompanhadas mais de perto logo
após o culto ou na semana que se seguia.
Comparando as ações diaconais da comunidade como eram antes e ao final
do período da inserção, observei que houve pouca intensificação das mesmas. O
grupo de mulheres foi o que apresentou um crescimento nas iniciativas diaconais,
sobretudo no período final, em 2002. Avalio que isso teve relação com, pelo menos,
cinco fatores: 1) o apoio que as mulheres receberam às suas iniciativas, seja por
pessoas da comunidade, seja por parte da família ou ainda, pela reiterada motivação
à solidariedade feita nos cultos semanais; 2) o impulso advindo da crítica da OASE
sinodal ao relatório de 2000 do grupo da OASE local, que levou as mulheres a intensificarem suas ações diaconais, a fim de provarem à OASE sinodal que elas realizavam muitas iniciativas diaconais; 3) a motivação para continuarem a trabalhar diaconalmente advinda do encontro direto com as pessoas em necessidade quando da
entrega dos primeiros enxovais e alimentos; 4) as mulheres receberam mais recursos
para poderem intensificar sua ação diaconal: ganharam duas ofertas de culto e doações em tecidos de lojas do comércio local; 5) a filha de Crista, por estar fazendo seu
estágio de enfermagem na pediatria do Hospital Central em 2002, falava das inúmeras necessidades que lá havia no que se refere a roupas para crianças carentes. Perguntei-me se a saída da zeladora Tereza, no final de 2001, também influenciou na
intensificação das ações diaconais das mulheres. Tereza tinha forte influência sobre o
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grupo de senhoras e, embora motivasse para gestos diaconais, primava pela compra
de objetos para a comunidade.
Os presbíteros, por outro lado, ao longo do período de minha inserção, não
abraçaram de forma mais expressiva a diaconia, apesar de estarem quase sempre
presentes nos cultos. Ao invés disso, intensificaram as iniciativas que visavam os melhoramentos materiais da comunidade.
Observando o que se passou nos outros âmbitos da comunidade, como no
culto infantil e no ensino confirmatório, verifiquei que não aconteceu uma intensificação das ações diaconais. Esses dois grupos tiveram uma participação esporádica nos
cultos. O culto infantil, porque acontecia paralelamente aos cultos dominicais.
No ministério pastoral de Benjamim, de modo geral, observei uma intensificação do empenho pela implantação do centro diaconal e por ofertórios mais expressivos. Ele motivou a comunidade para instituir o ofertório in natura de forma permanente e procurou orientar todas as campanhas realizadas no âmbito da comunidade
para que essas passassem pelo culto. Além disso, interessou-se pelos elementos diaconais da liturgia e por conhecer melhor as funções litúrgicas do diaconato.
O grupo de jovens, que teve uma renovação integral a partir de 2001, hasteou
a bandeira da diaconia. Como não tive contato direto com ele, a não ser pelos cultos,
não posso precisar de onde vem a motivação para suas opções. A motivação pode
ter, pelo menos, quatro fontes: 1) Eduardo, o presidente do grupo de jovens, é filho
de Noemi e demonstrou ter uma sensibilidade para a diaconia, no que, muito provavelmente, fora influenciado por sua mãe; 2) Benjamim e Simone, que acompanharam de perto o grupo, também nas suas reuniões de Diretoria, podem ter respaldado
as iniciativas diaconais dos jovens; 3) os cultos possivelmente foram reforço importante aos ideais solidários, implementados pelos jovens; 4) os jovens assumiram o
grupo no ano em que o Departamento Nacional de Assuntos para Juventude (DNAJ)
e o Conselho Nacional da Juventude Evangélica (CONAJE) encaminharam propostas
concretas aos grupos de jovens, motivando-os para o dia da missão. Os grupos de
jovens foram convidados por esses grêmios a desenvolverem iniciativas diaconais na
sua localidade.
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A partir dessas observações, concluo que o culto teve um papel motivador,
desafiador, formativo e reflexivo a respeito de questões diaconais, não tendo, contudo, o poder de transformar as atitudes das pessoas. Possivelmente o culto, assim
como foi realizado, atingiu especialmente as pessoas que já manifestavam uma sensibilidade diaconal antes, confirmando-lhes que a solidariedade e a justiça fazem parte do plano de Deus. Mas, dificilmente, o culto, por si só, resultou em sensibilização
diaconal para as pessoas que ainda não despertaram para a diaconia.
A pesquisa social apontou para a necessidade da formação. Esta deve incluir
não apenas a reflexão teórica, mas o encontro direto com o necessitado. O culto não
costuma promover esse encontro direto com o necessitado.
Ao invés de o culto influenciar decisivamente e resultar na transformação da
mentalidade não diaconais e aconteceu que a postura vigente na comunidade limitou
a dimensão diaconal do culto, por exemplo, quando transformou as ofertas-donativo
em ofertas-reembolso.
Apreende-se daí, que o culto verdadeiramente se torna diaconal no contexto
de uma comunidade diaconal. O culto das primeiras comunidades, caracterizado pelo
ágape, era diaconal porque as comunidades eram diaconais.
A conclusão da pesquisa social de que o culto, por si só, não consegue mudar
as atitudes das pessoas combina com constatações no campo da Homilética. Ao tratar sobre “o que pode e o que não pode” a prédica do culto, Nelson Kirst escreve: “a
prédica pode, antes de mais nada, contribuir para o equilíbrio existencial-emocional
do ouvinte confirmando valores e convicções de fé”5. O autor afirma que o ouvinte
busca na prédica o “fortalecimento de posições ou sentimentos já existentes” e que,
da mensagem ouvida, dificilmente decorrem “transformações ou complementações
de convicções, valores e padrões de atitude.”6
As convicções pessoais costumam ser consolidadas fora do culto, não sendo
fácil modificá-las. Elas estão alicerçadas num sistema, firmemente construído e arraigado, através do qual a pessoa entende o mundo e o seu papel dentro dele. Uma

5
6

N. KIRST, Rudimentos de homilética, p. 28.
N. KIRST, Rudimentos de homilética, p. 25.
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prédica pode questionar esse sistema e propor uma mudança de atitude, mas, se
depender do impulso único e breve da prédica, possivelmente a resistência interna à
mudança se encarregará de boicotar o processo7. Algo semelhante deve explicar,
pelo menos em parte, o grande número de obstáculos à ação diaconal detectados na
pesquisa social.
Para que efetivamente ocorra uma transformação de postura no que tange a
diaconia, é imprescindível que ela seja trabalhada especialmente nos grupos da comunidade.
O culto é um dos espaços formativos da comunidade. Nesse sentido, ele indica, reforça e motiva para a tarefa diaconal. O culto deve ser propositivo, provocativo,
desacomodador e questionador. O culto cristão conservará seu papel diaconal porque o Evangelho o exige.
Com o objetivo de oferecer subsídios para a ação diaconal comunitária, serão
apresentadas, a seguir, conseqüências do presente estudo para o empenho diaconal
da igreja. Elas são resultado do encontro entre a pesquisa bibliográfica e a pesquisa
social.

2.0 - Conseqüências para o empenho diaconal da igreja

a) Comunidade cristã: uma comunidade diaconal
O caráter diaconal é intrínseco à vida cristã. As palavras e ações de Jesus o
atestaram ao longo de todo seu ministério. O lava-pés, deixado como analogia à eucaristia, expressa-o claramente: “Eu vos dei o exemplo para que, assim como eu vos
fiz, façais vós também”. (Jo 13.15). As primeiras comunidades cristãs compreenderam esse legado e missão e caracterizaram-se por serem diaconais8. Elas desenvolveram iniciativas como a pastoral carcerária, a pastoral da adoção, a pastoral da saúde, além de muitas outras que deseafiaram o estado omisso e imprevidente.

7
8

N. KIRST, Rudimentos de homilética, p. 28.
Cf. capítulo 1.
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Assumir integralmente uma atitude diaconal é um imperativo para a igreja
cristã. A diaconia, sendo parte constitutiva da igreja cristã, deve perpassar os documentos, as prioridades, as políticas, a organização da mesma, seja no âmbito das
comunidades, seja em nível regional e nacional. O lugar legítimo da diaconia não é
secundário.
No contexto das comunidades, a diaconia muitas vezes chega como uma sugestão, não na condição de tema prioritário. Não se justifica a timidez da igreja ao
abordá-lo, dada a sua comprovada relevância. Deixar o caráter diaconal da igreja
mais claro requer, inclusive, que se busque contemplá-lo adequadamente na formulação de seus documentos teológicos e normativos. A palavra oficial da instituição é
importante para a comunidade no que tange a caminhada da diaconia9.
Partindo da constatação de que a diaconia necessita de impulsos vindos “de
fora”, dever-se-ia refletir e encontrar formas de motivar e acompanhar de perto as
comunidades a respeito de suas ações diaconais.
No âmbito das comunidades, há pessoas que estão ligadas a trabalhos diaconais e demonstram uma sensibilidade diaconal. Elas necessitam ser escutadas e instrumentalizadas, pois podem ter sugestões importantes para a ação diaconal comunitária. Os avisos comunitários dos cultos podem ser espaços para mobilizar mais pessoas para a diaconia.

b) Comunidade diaconal: na contramão dos valores vigentes
As primeiras comunidades cristãs foram verdadeiras células de resistência no
seu contexto. O entendimento de comunidade como corpo de Cristo, defendida pelo
apóstolo Paulo, incluía a todos como partes do corpo, independentemente de sexo,
idade ou posição social. Assim, as comunidades cristãs se distinguiam da sociedade,

9

Tomo um exemplo da IECLB: o seu apoio, como instância de autoridade, representada pelo seu
Departamento de Diaconia, foi fundamental para desencadear um processo em prol de demandas até
então desarticuladas. Foi o caso do movimento ligado às pessoas com necessidades especiais. Durante cerca de 30 anos, um senhor portador de deficiência, Guenther Becker, provocava a IECLB a respeito da falta de um trabalho diretamente ligado ao assunto. Sua voz foi insistente e importante, mas,
faltava a instituição igreja abraçar a causa, o que ocorreu a partir de 1988. Cf. DEPARTAMENTO DE
DIACONIA-IECLB. A pessoa portadora de deficiência e a IECLB, p. 7-8.
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que era patriarcal e desconsiderava os pobres, escravos, doentes, órfãos e as mulheres10. A comunidade cristã organizou uma rede de solidariedade, a qual foi a principal responsável pela expansão da fé cristã11. Com sua organização, questionou o
Estado, imprevidente e omisso, e a estrutura geradora de exclusão vigente na sociedade de então12.
A diaconia é contra-cultural. Ela visa desencurvar as pessoas de atentarem tão
somente para as suas próprias necessidades, propor o movimento divino de inclinarse em favor dos outros. Sem dúvida, trata-se de um movimento contra-cultural, numa sociedade competitiva, desigual, sem misericórdia e justiça.
A comunidade tem a tarefa de ser um contexto diferenciado, não somente por
apresentar um discurso diferente, mas pela forma como vive a diaconia a partir da
comunidade.

c) Diaconia e culto: uma unidade a ser resgatada
As primeiras comunidades moldaram também sua reunião cultual a partir da
diaconia. Sendo elas comunidades diaconais e realizando cultos diaconais, desde as
origens, cunharam partes litúrgicas nitidamente diaconais, como o kyrie eleison, a
oração geral da igreja, o preparo da mesa e ofertório, a eucaristia e o envio.
A unidade de culto e diaconia precisa ser resgatada. Os desvios a que foram
submetidas algumas partes litúrgicas diaconais necessitam ser superados. Há que se
recuperar a ênfase comunitária do culto, em geral, e da eucaristia, em particular.
Resgatar a eucaristia na dimensão da diaconia é resgatar seu legítimo sentido comunitário.
O resgate do preparo da mesa e ofertório é fundamental na busca de re-unir
culto e diaconia. Ali, a vida pode adentrar vigorosamente no culto13, confirmando a

10

Gaede Neto, no terceiro capítulo de seu livro, escreve a respeito dos grupos estigmatizados e excluídos pela sociedade no contexto do primeiro século. Cf. R. GAEDE NETO, A diaconia de Jesus, p. 114180.
11
E. HOORNAERT, As comunidades cristãs dos primeiros séculos, p. 94.
12
Cf. capítulo 1, secção 3.
13
Cf N. KIRST, A liturgia toda, p. 61.
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ligação entre culto e vida14. A prática do preparo da mesa e ofertório deve acontecer
no contexto da prática da justiça. Esse elemento litúrgico ocorre na perspectiva da
gratidão, do mutirão da solidariedade, pois é a soma de muitos esforços que se empenham para o bem do outro.
É mister que o ofertório retorne a seu lugar original, qual seja, junto à eucaristia. É do altar que as ofertas e os demais serviços recebem sua “procuração”, isto é,
a autorização para o serviço15.

d) Formação diaconal: um imperativo do batismo
A Igreja Antiga inseria, propositalmente, a formação diaconal na instrução dos
catecúmenos (os candidatos ao batismo cristão) a partir da vivência da solidariedade.
Os catecúmenos participavam dos ágapes vespertinos, por exemplo, o que, entre
outros, tinha o objetivo da catequese diaconal. Verifica-se aí um método pedagógico
que parte da vivência e não da teoria. Nos ágapes, acontecia o encontro direto com
os necessitados, uma vez que ali estavam viúvas, pobres, órfãos e viajantes que eram amparados pela comunidade cristã. Assim, esta comunidade era o lugar onde se
aprendia sobre diaconia16.
A instrução cristã tinha uma segunda fase, da qual participavam somente os
catecúmenos considerados aptos para o batismo. Ela era precedida por uma seleção,
na qual se perguntava sobre a vida comunitária diaconal dos candidatos: “Viveram
com dignidade os catecúmenos? Honraram as viúvas? Visitaram os enfermos? Praticaram boas ações?”17
Um dos aspectos a destacar nessa prática é a estratégia de, através do ágape,
colocar o candidato ao batismo em contato com as frentes de trabalho da

14

Wangen argumenta em favor da recuperação do ofertório nas igrejas cristãs. O ofertório cooperará
na eliminação da esquizofrenia da qual sofrem os cristãos, diagnosticável na dicotomia entre vida
[profana] e vida religiosa. Cf. R. WANGEN, A fé que atua pelo amor, p. 124. M. Puga também aborda
o problema, partindo, contudo, da perspectiva da liturgia: refere-se à esquizofrenia litúrgica, aquela
que divorcia vida e a verdade dos ritos e símbolos, a qual deve ser superada. M. PUGA, A memória
coletiva na liturgia das comunidades de base da América Latina, p. 89.
15
Cf. G. KEHNSCHERPER, Kollektenwesen, p. 362.
16
Cf. capítulo 3, secção2.2.
17
Hipólito, Tradição Apostólica 42.1-4. Documento do séc. III.
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comunidade, em sua maioria diaconais. O contato face a face com o excluído desencadeia a sensibilização e a conscientização diaconal. Ele pode colocar sob suspeita e
desmantelar os preconceitos de que se nutre contra os necessitados, possibilitando
que se dê o passo do discurso e da intenção para a ação diaconal.
A vida comunitária tem como um de seus principais objetivos acompanhar o
desenvolvimento dos batizados. As comunidades podem, através de grupos por faixa
etária, afinidades ou tarefas, desincumbir-se de sua missão: alimentar a fé e ajudar
os batizados a viverem as conseqüências da vida cristã. Cultos, grupos e diversas
atividades comunitárias são alguns dos espaços de que hoje se dispõe para a formação diaconal.
Ao olharmos os setores de trabalho na perspectiva do batismo, podemos enxergar inúmeras possibilidades de incluir formação diaconal – vivencial e reflexiva de forma consciente e propositiva em cada um deles. É fundamental favorecer o encontro direto com pessoas necessitadas, seja pela visitação a trabalhos diaconais,
seja pela hospitalidade a eventos criados com essa finalidade ou de inúmeras outras
formas. Assim, uma das formas de ampliar o referencial de modelo de comunidade
que se tem conservado por tantas gerações é conhecer comunidades que desenvolvem trabalhos diaconais.
É importante descobrir e fortalecer as motivações de ordem interna para a diaconia que as pessoas trazem consigo, e trabalhar nos grupos, propositivamente,
valores como solicitude, solidariedade e justiça. Igualmente relevante é identificar e
trabalhar os obstáculos que, explícita ou sutilmente, impedem ou dificultam uma comunidade de dar passos diaconais.
A formação diaconal é imprescindível para todo o clero já desde a vida na instituição de ensino teológico. Ela deve deixar clara a responsabilidade social da igreja.
Será fundamental expor os estudantes a modelos de comunidades diaconais, a fim
de que as tenham como referenciais. Na formação teórica, é importante incluir a diaconia como princípio transversal das disciplinas que compõe o currículo. Não há justificativa para o silêncio sobre a perspectiva da diaconia no âmbito da teologia sistemática, da Bíblia e da história eclesiástica, por exemplo. Na disciplina de Culto Cris-
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tão, o caráter diaconal e comunitário do culto nas suas diferentes formas deve ser
explicitado.
Tanto os obreiros em funções paroquiais quanto aqueles em tarefas supraparoquiais necessitam de formação diaconal que deve prolongar-se na forma de educação continuada. Aguçadas a sensibilização e a conscientização diaconal, os obreiros poderão mais facilmente perceber as situações que surgem como desafios à
ação diaconal comunitária, bem como estimular iniciativas diaconais que nascem na
própria comunidade e a partir dela para fora dos muros eclesiásticos.
Formação diaconal também precisa atingir a organização da igreja como um
todo, com reflexos em seus documentos normativos, posicionamentos teológicos,
orçamentos, políticas institucionais (como, por exemplo, de pessoal, formação, comunicação), entre outros. Movimentar pessoas e comunidades para a diaconia, bem
como capacitá-las para não se restringirem a gestos isolados de misericórdia, requer
pensar estratégias em âmbito local e nacional.

e) Conhecimento e cuidado interno da comunidade
A Igreja Antiga estava atenta às demandas diaconais existentes. A visitação
foi importante para conhecer a realidade das pessoas batizadas. A partir da visitação
e dos ágapes, a Igreja Antiga consolava desanimados, atendia enlutados e presos,
cuidava dos doentes e idosos, criava e educava órfãos, dava suporte a viúvas, hospedava viajantes e amparava comunidades cristãs mais pobres18.
A diaconia interna era levada em conta na vida de oração das comunidades e
resultaram nas intercessões que cunharam a oração geral da igreja. É difícil precisar
o que vinha primeiro, se a ação ou a oração. As primeiras comunidades tomavam
como suas as causas pelas quais oravam, assim como oravam pelas causas pelas
quais se empenhavam. Trabalhavam em favor de um modelo de sociedade com a
justiça social.

18

Cf. capítulo 1, secção 3. Não é possível precisar quais grupos de pessoas atendidas eram batizadas
e quais não, uma vez que a Igreja Antiga não se atinha apenas aos que pertenciam à igreja cristã.
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Entre as conseqüências imediatas para as comunidades cristãs de hoje está a
necessidade de se ter uma visão geral da situação dos membros, conhecendo os idosos, as pessoas com necessidades especiais, os dependentes químicos, os mal aposentados, as mães sozinhas, os desempregados, entre muitos outros que requerem
acompanhamento. Uma rede de visitadores pode ser uma estratégia eficiente para
manter os vínculos entre a liderança da comunidade e os membros, uma via de mão
dupla. O conhecimento interno da comunidade agilizará decisões importantes em seu
âmbito.
Uma conseqüência fundamental tem a ver com o movimento de “ir ao encontro” das pessoas, em vez de esperar que elas “venham para as dependências da comunidade”. Intensificar a visitação às pessoas ocasionará que se descubra outras
necessidades, até então desconhecidas, e possibilitará que a ação diaconal de assistência seja ampliada para uma ação mais comprometida com as pessoas ajudadas.
Para que a visitação seja exitosa em alcançar o seu potencial diaconal, deve
ser tema de preparo específico, tanto na formação de visitadores voluntários quanto
para os obreiros.
Considere-se, todavia, que o critério para definir quem deve ser alvo principal
do agir diaconal de uma comunidade precisa ser o batismo. O versículo bíblico de Gl
6.10 tem sido usado para fundamentar o cuidado prioritário aos membros pertencentes à mesma denominação religiosa. Nele, o apóstolo Paulo escreve: “Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da
família da fé”. Entretanto, leve-se em conta que, nas primeiras comunidades, o quesito para identificar as pessoas como pertencentes à “família da fé” era o batismo. Se
essa é a premissa, então os limites da comunidade denominacional religiosa necessitam ser rompidos. Muitas pessoas que estão nas penitenciárias, nos ancionatos,
dormindo sob viadutos ou sofrendo maus tratos em casa, por exemplo, receberam o
batismo cristão.
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f) Conhecimento e engajamento no contexto externo
A Igreja Antiga não se ateve às demandas diaconais internas. Ela rompeu os
limites da comunidade, socorrendo famintos, empenhando-se em favor dos escravos
de modo geral e dos grupos abandonados à própria sorte19.
O kyrie eleison tornou-se uma lembrança permanente, para os cristãos reunidos em culto, de que há sofrimentos que sobrecarregam e ceifam vidas de pessoas e
da criação perfeita de Deus de modo geral. O clamor da comunidade pelas dores do
mundo exige que ela saiba quais são os sofrimentos que oprimem e fazem desfalecer
a esperança e a força vital das pessoas.
A missão de “diaconar” no contexto em que se vive, já sinalizado no kyrie, é
reforçado no envio: “Ide em paz e servi ao Senhor”. Uma comunidade que é diaconal
necessariamente rompe os seus próprios limites. Isso também implica uma superação da preocupação exclusiva da comunidade com a própria sobrevivência. Uma comunidade que vive como um gueto, exclui-se da participação na transformação social. As comunidades devem abrir-se, ter clareza sobre seu papel social e assumir seu
lugar na construção de cidadania para todos.

g) Ministério compartilhado
O apóstolo Paulo comparou a comunidade cristã com a figura do corpo (1 Co
12.12-31), referindo-se ao lugar que cada pessoa ocupa no conjunto da igreja20. Os
dons recebidos de Deus devem servir para a edificação do corpo de Cristo (1 Co 14).
Mesmo nas primeiras comunidades cristãs, houve pessoas que ocuparam papéis de
liderança, e foram titulares de funções ao lado de todos os demais que também possuíam dons importantes e necessários. O batismo os colocava, a todos, numa “comunidade de serviço”21.

19
20
21

Cf. capítulo 1, secção 3.
Cf. capítulo 1, secção 1.3.
Cf. capítulo 3, secção 4.2.
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As comunidades dos primeiros séculos procuraram viver esse modelo de comunidade cristã e contavam com o apoio daqueles que faziam parte do colegiado de
obreiros22. Isso caracterizou o ministério compartilhado.
Ainda temos poucos modelos de ministério compartilhado, nos quais todos
trabalham com a mesma finalidade: a de tornar a comunidade cristã uma “comunidade de serviço”. Os ministérios ordenados da igreja têm a responsabilidade de animar a participação de cada pessoa com os seus dons. A designação “leigo” desqualifica a pessoa que não faz parte do “clero”, podendo estar contribuindo para confirmar junto ao membro da comunidade a idéia de que ele não sabe e não sabe fazer,
enquanto o clero sabe e sabe fazer (detém o conhecimento e a técnica). Esse equívoco pode imobilizar ou dispensar as pessoas, impedindo a concretização do ministério compartilhado no sentido do “sacerdócio geral” (1 Pe 2.9), e travar o florescimento diaconal de uma comunidade, uma vez que a participação de todos é indispensável na concretização de uma comunidade diaconal. Os membros detectam demandas
diaconais locais. O seu engajamento é fundamental para garantir a continuidade de
trabalhos diaconais, uma vez que os obreiros ordenados permanecem temporariamente no lugar.
Há ainda outro nível do ministério compartilhado, qual seja, os do colegiado
de obreiros. O modelo de colegiado existente na Igreja Antiga, caracterizado pelo
trabalho de equipe, extinguiu-se. A tarefa dada à igreja cristã, de exercer o “ministério da reconciliação” (2 Co 5.18), une, ainda hoje, obreiros com diferentes funções
numa só tarefa.
Isso os torna iguais diante do desafio de edificar o corpo de Cristo, e pode auxiliar a tornar o colegiado menos hierárquico e mais caracterizado pela soma de dons
e conhecimentos diversos, no qual todos têm espaço e valor. O empenho pela conservação da hierarquia pode desviar forças, criatividade e tempo que deveriam estar
sendo investidos na concretização de comunidades diaconais.

22

Cf. capítulo 1, secção 2.2.
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h) Diaconia e o risco da transferência
A Igreja Antiga muito cedo instituiu o cargo do diaconato. Pelos registros históricos referentes aos dois primeiros séculos, percebe-se que o diaconato tinha funções comunitárias que incluíam funções litúrgicas. Mas seu papel não eliminou a atuação das demais pessoas batizadas. O cargo do diaconato era responsável por tarefas específicas, mas não assumia a diaconia da comunidade23.
Diaconia corre, constantemente, o risco de ser transferida. Os ministérios eclesiásticos, assim como estão constituídos hoje, podem atrair a transferência de tarefas que cabem a toda a comunidade cristã. O diaconato deve estar atento para que
isso não suceda.
Do mesmo modo, a departamentalização da diaconia dentro da comunidade
pode favorecer essa transferência. A comunidade pode achar que já fez a sua parte,
criando um grupo de diaconia que se preocupa com assuntos diaconais. Essa idéia
necessita ser questionada. O grupo de diaconia ou a diácona, o diácono, devem ser
facilitadores, articuladores, motivadores e promotores da diaconia da comunidade24.
As mulheres, muitas vezes, aceitam tarefas que lhes são transferidas, não somente no campo da diaconia. A transferência, no caso da diaconia, pode ocorrer
quando ela é entendida como periférica, ou uma utopia para idealistas, não como
essencial. A transferência desobriga pessoas, comunidades e mesmo igrejas de assumirem o seu compromisso diaconal. Há que se compreender que cada pessoa é
chamada a fazer diaconia.

i) Liderança feminina: fomentá-la
As mulheres eram ativas e presentes no movimento de Jesus e nas comunidades cristãs dos primeiros séculos. A concepção paulina de que, em Cristo, todos são
um (“nem escravo nem liberto; nem homem nem mulher; porque todos vós sois um
em Cristo Jesus”, Gl 3.28), demonstra a liberdade com que se aceitava a presença e

23

Cf. capítulo 1, secção 2.
Segundo Nordstokke, o ministério diaconal existe “para fortificar a diaconia geral (...), motivar e
mobilizar a comunidade para a obra diaconal”. K. NORDSTOKKE, Diaconia, p. 10.
24
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a liderança das mulheres na comunidade cristã. Sabemos que essa liberdade não se
conservou ao longo do século II. Febe (1 Co 16.1-2) é um exemplo claro da liderança de mulheres nas comunidades do primeiro século25. Por outro lado, afirmar, a partir das cartas pastorais, que havia apenas três cargos na igreja, invisibiliza o cargo
feminino, tanto das viúvas (1 Tm 4) quanto das diáconas26.
A participação ativa das mulheres fortaleceu o cristianismo e colaborou na sua
expansão. Elas se empenharam nas diferentes frentes da igreja cristã.
A igreja está fazendo uma caminhada de resgate da presença e atuação das
mulheres bíblica e historicamente. Ainda há muito a ser realizado para alcançar-se
uma leitura e interpretação bíblica que torne as mulheres visíveis. Nas comunidades
cristãs de hoje, muitos aspectos revelam a tendência de invisibilizar as mulheres;
sendo, às vezes, elas próprias agentes dessa tendência. A igreja tem a tarefa de fomentar um trabalho mais igualitário, o qual inclua a liderança das mulheres, reparando, assim, o apoio dado, por muitas gerações, ao lugar subalterno e inferior atribuído às mesmas.
A diaconia carece da participação das mulheres. O saber teórico e prático que
elas acumularam sobre diaconia é fundamental. As mulheres necessitam ser animadas a assumirem o seu papel de protagonistas.

j) Resgate de outras formas de culto : oração pública diária, unção de enfermos e
ágapes
A Igreja Antiga cunhou as formas de culto da oração pública diária, da unção
dos enfermos e dos ágapes, formas estas que se caracterizavam por reunir pequenos
grupos que fomentavam uma espiritualidade solidária. Essas três formas de culto
eram espaços abertos que recebiam e carregavam pessoas em suas necessidades,
seja de ordem espiritual, emocional, física ou material.

25
26

Cf. capítulo 1, secção 1.3.2.
Cf. capítulo 1, secção 2.3.
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Todas essas formas de culto têm potencial diaconal e poimênico e podem representar oportunidades valiosas em comunidades diaconais institucionais, em instituições de formação e em comunidades eclesiais.
O resgate das orações públicas diárias27 favorece o aprofundamento da espiritualidade individual e coletiva. As igrejas de tradição protestante carecem recuperar
com vigor essa forma de culto.
No contexto protestante, também a unção dos enfermos28 tem sido negligenciada. Por falta dela, muitas pessoas procuram ritos que incluem a unção, o contato
tátil, a intercessão específica pelos enfermos em outros lugares que não as comunidades cristãs. Sendo ela uma legítima manifestação diaconal cristã, há que ser resgatada.
Os ágapes29 não devem tornar-se jantares litúrgicos. O caráter diaconal do
ágape estará resguardado quando houver a participação de pessoas necessitadas ou
de representantes de um trabalho diaconal, a realização de um ofertório e de intercessões, bem como o acompanhamento continuado das pessoas necessitadas após a
celebração.
Todas essas formas de culto são espaços solidários e de formação e realização
diaconal.
Para encerrar:
Dar o passo do discurso para a ação diaconal comunitária, da intenção para a
ação, ainda pode levar tempo. A igreja cristã, como povo da nova aliança, é chamada a ser sinal visível do amor, da misericórdia e da justiça de Deus no mundo. A pesquisa bibliográfica sobre a diaconia nas origens da igreja cristã e sua unidade com o
culto, assim como a pesquisa social, ambas fornecem pistas para que isso aconteça.

27
28
29

Cf. capítulo 2, secção 5.3-4; capítulo 3, secção 4.
Cf. capítulo 3, secção 4.2.
Cf. capítulo 1, secção 3.3; capítulo 2, secção 2.3; capítulo 3, secção 2.2.
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GLOSSÁRIO

AMATIN ou Abrigo Materno-Infantil: Trata-se de uma instituição fundada em
16/03/80 com a finalidade de abrigar até 22 mães sozinhas. É também conhecido
como “Lar da Mãe Sozinha”. Os objetivos da casa são: “dar acolhida a mães gestantes desamparadas; ajudá-las a encontrar um caminho e um sentido para a vida; resgatar a vida digna das mães; fazê-las acreditar no seu valor, nas suas capacidades;
e, construir sua auto-estima” 1. A instituição é mantida com doações locais e do exterior. A Comunidade Evangélica de Santo Augusto é a entidade mantenedora do AMATIN.
Catecúmenos: Trata-se daquelas pessoas que se candidataram ao batismo cristão
e alcançaram êxito na primeira etapa para admissão ao catecumenato. Os catecúmenos participavam de um longo período de instrução cristã. Essa instrução inclui o
ensino das Sagradas Escrituras, da doutrina da igreja cristã, a respeito do culto dos
cristãos e do acompanhamento da pessoa em aspectos práticos da vida cristã. Os
catecúmenos e as catecúmenas, entre outras muitas coisas, aprendem a ser solidários, visitar pessoas em necessidade e ampará-las concretamente.
Círio pascal: A palavra “círio” vem do latim cereus, que significa vela grande, de
cera. Trata-se de uma vela de grandes dimensões, a qual é acesa no fogo novo no
sábado santo, também conhecido como sábado de aleluia. O círio pascal representa
Cristo, a luz do mundo. É na chama do círio que se acenderão as demais velas que a
comunidade leva, bem como todas as demais velas que se usar na celebração da
vigília pascal. O diácono e a diácona são responsáveis pelos ritos que envolvem o
círio pascal.
Compartilhar: Era um elemento litúrgico que fazia parte dos cultos realizados na
comunidade onde se deu a inserção. Antecedia, geralmente, a oração geral da igreja.
O compartilhar era um espaço aberto dado à assembléia litúrgica, no qual qualquer
pessoa podia compartilhar alegrias ou preocupações.
1

Cf. ª V. SCHEUNEMANN, Cecrife : um pouco de sua história e características, p. 66.
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Comunidade: é uma entidade de natureza religiosa, sem fins econômicos, organizada com a autonomia que lhe é concedida pelo § 1º, do art. 44, do Código Civil. Na
IECLB, comunidade é a menor unidade organizacional. Várias comunidades numa
mesma área geográfica podem formar uma paróquia.
Confirmandos: São os jovens e adolescentes que freqüentam o ensino confirmatório (ver).
Contribuição dos membros: Na IECLB, usa-se o sistema de contribuição mensal
ou anual do membro. O valor arrecadado com as mensalidades ou anuidades dos
membros deveria cobrir as despesas de manutenção da comunidade, os salários dos
obreiros e demais funcionários, os custos do trabalho desenvolvido pelos departamentos locais e da missão da comunidade. A décima parte do valor arrecadado com
a contribuição dos membros é enviada para o Sínodo. Essa é a contribuição da comunidade local para com a estrutura sinodal e nacional.
Culto de confirmação: “O culto de confirmação é uma celebração estabelecida
pela Igreja, que tem por objetivo ajudar os seus membros a rememorar a graça de
Deus recebida no Batismo e fortalecer o testemunho e a vivência comunitária da fé.
O culto de confirmação compreende uma celebração eucarística de gratidão a Deus
pelo período de convivência e de ensino e aprendizagem na fé, um momento especial de bênção com imposição de mãos centrada no ou na jovem e um momento especial de envio para o exercício do sacerdócio geral. O culto de confirmação também
pode assumir o significado de um rito de passagem que fortalece a caminhada e a
identidade pessoal e social do ou da jovem“2 (ver: ensino confirmatório)
Diaconato: O diaconato é um ministério eclesiástico que surgiu nas primeiras comunidades cristãs. Integram-no homens e mulheres que são ordenados e ordenadas
pela igreja através de oração e imposição das mãos. A tarefa que cabe ao diaconato
compreende tanto funções comunitárias quanto funções litúrgico-diaconais. Mencionem-se funções comunitárias como o trabalho de visitação a enfermos e idosos, o
acompanhamento de pessoas vítimas de violência, a administração dos donativos
reunidos pela comunidade em favor dos necessitados, entre outros. Mencionem-se
funções litúrgico-diaconais como presidir a oração de intercessão e o kyrie eleison,
ler o Evangelho, distribuir os elementos da eucaristia, proceder ao envio ao final do
culto, ser o porta-luz na vigília pascal e nos ágapes, entre outras.
Ensino confirmatório: “O ensino confirmatório compreende um período de educação na fé cristã e de vivência comunitária proporcionado aos membros da Igreja a
2

Definição enviada pelo Departamento de Catequese da IECLB, em agosto de 2003.
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partir dos onze anos. A participação no ensino confirmatório ocorre através de encontros e cursos, seminários e retiros e encerra-se com o culto de confirmação.”3
(ver: culto de confirmação)
Eucaristia aos ausentes: A prática da eucaristia aos ausentes já é referida num
documento de Justino do século II. Cabia ao diaconato, tanto feminino quanto masculino, levar dos elementos que sobraram na ceia do Senhor para as pessoas enfermas, presas ou idosas. Assim, a eucaristia aos ausentes era um braço prolongado do
culto em favor daquelas pessoas que estavam impedidas de vir. A eucaristia para
ausentes ressalta a dimensão da comunhão que existe entre as pessoas cristãs, ao
mesmo tempo que testemunha a característica de serviço inerente ao culto cristão.
Casa da Menina-moça: É uma instituição que abriga crianças e adolescentes do
sexo feminino, na qual elas são atendidas por uma equipe multidisciplinar. O público
alvo dessa instituição é oriundo de diversas situações de abandono, maus tratos,
negligência, ausência de laços familiares, entre outras dificuldades.
Recanto Palmitinhos: O Recanto Palmitinhos é uma instituição que abriga crianças
e adolescentes entre 4 e 18 anos. A capacidade do lar é para cerca de 100 pessoas.
A instituição conta com o trabalho de educadores e funcionários, além de contar com
voluntárias que consertam roupas que são doadas para a instituição. Ela trabalha
com o sistema de apadrinhamento. As crianças e os adolescentes vêm encaminhados
por conselhos tutelares, juizados e assistência social dos municípios próximos.
Lar OASE: Instituição fundada em setembro de 1973. O prédio era um hospital falido, assumido pela comunidade da IECLB. O lar passou a hospedar idosos. Nas origens da instituições, mulheres da OASE faziam serviços voluntários na cozinha, na
limpeza e no atendimento direto aos idosos (dar banhos, alimentar). Em 2002, o Lar
mantém-se com as contribuições dos próprios hóspedes. Há 61 idosos morando lá. O
nome “Lar OASE” foi uma homenagem dada à OASE local, pelo engajamento direto e
contínuo que elas deram quando da fundação da instituição. Anda hoje a OASE local
promove campanhas em favor do lar, como a das louças que realiza em julho de
2003. (Informação concedida pela diácona que trabalha no Lar OASE em julho.2003).
Legião Evangélica: O trabalho da Legião Evangélica é realizado por homens. Eles
trabalham com financiamento de edificações comunitárias.

3

Definição enviada pelo Departamento de Catequese da IECLB, em agosto de 2003.
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Mementos: “Os mementos ou dípticos são uma breve intercessão situada no final
da oração eucarística. Nos mementos, a comunidade cristã volta seus pensamentos
para os seus membros falecidos/as.”4
Manual para culto infantil: É uma publicação anual, cujo lançamento se deu em
1972, coordenada pela equipe do Departamento de Catequese da IECLB. O objetivo
é “proporcionar subsídios que orientem e animem o trabalho de orientadoras e orientadores de Culto Infantil”5. O custo da unidade em 2003 foi de R$ 14,80.
Oração memorial: No contexto das comunidades da IECLB, usa-se proferir uma
oração memorial no culto que segue o sepultamento. A oração memorial é precedida
da leitura dos dados da pessoa falecida e inclui a intercessão pelos enlutados. O dia
da oração memorial é combinada com os familiares enlutados, geralmente por ocasião do sepultamento.
Paróquia: Uma paróquia , na IECLB, é formada por uma ou mais comunidades. É a
estrutura eclesiástica que fica entre a comunidade e o Sínodo.
Pella-Bethania: A Sociedade Evangélica Pella-Bethania foi fundada em 18926 . É
um complexo institucional com quatro casas para abrigar crianças, cinco casas para
idosos, uma igreja e uma escola. Em agosto de 2003, moram na instituição 180 idosos, muito deles portadores de deficiência, e 75 crianças. A instituição conta com o
trabalho de 55 funcionários. As casas dos idosos têm nomes: Lar Emaús, Lar Nazaré,
Lar Capela, Lar Listra e Lar Samaria. Essa última abriga os idosos totalmente dependentes, sendo que muitos deles são também portadores de deficiência. As crianças
chegam à instituição pelos conselhos tutelares, pela assistência social de algum município ou mesmo por meio de algum familiar (pai, tio, mãe, avó). A escola é da própria instituição e se chama Barreto Viana, em homenagem a um professor que fez
um trabalho de educação em Taquari, considerado muito bom. O diretor geral da
instituição é um pastor da IECLB. O complexo institucional localiza-se às margens do
Rio Uruguai, no município de Taquari/RS7.
Plantão: (termo usado na pesquisa social) Designou-se de plantão o presbítero ou a
presbítera que assumia tarefas ligadas ao culto da comunidade. O plantão deveria
chegar mais cedo, ajudar nos preparativos do culto, acolher as pessoas que chegavam e entregar-lhes os materiais necessários para acompanhar o culto, como hinário, Bíblia e o folheto do culto. Durante a liturgia, o plantão procedia o recolhimento
4
5
6
7

Cf. R. GAEDE NETO, Os mementos na oração eucarística, p. 14.
Cf. E. PONICK, Manual para Culto Infantil – 2003, p. 202.
Cf. HOPPEN, Arnildo. Cem anos Pella-Bethania, p. 5.
Informações atualizadas junto à instituição em 07.08.03.
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da oferta entre as pessoas, participava da procissão do preparo da mesa e ofertório;
se necessário, ajudava na distribuição dos elementos eucarísticos, repunha as espécies eucarísticas se essas viessem a ficar escassas para a assembléia presente. Por
fim, o plantão contava o número de pessoas presentes ao culto e o número dos comungantes, contava a oferta em dinheiro e anotava os dados referentes ao culto no
livro de registro dos cultos (no qual se preenchia dados como: data, número de pessoas presentes, número de comungantes, referência bíblica do Evangelho, valor da
oferta em dinheiro, nome dos oficiantes. Os plantões para cada culto eram definidos
na reunião mensal do Presbitério. Normalmente, os presbíteros se ofereciam como
voluntários para a tarefa.
Roteiro da OASE: É uma publicação anual que contém subsídios para os grupos de
mulheres, com estudos bíblicos, temas, dinâmicas, canções e outros recursos. Cada
senhora pode adquirir um roteiro. O custo foi de R$ 8,00 (em 2002 e 2003).
Senhas Diárias - Senhas Diárias é um lecionário publicado anualmente, o qual prevê dois versículos bíblicos para cada dia do ano, acompanhados por uma oração ou
texto prático. Há indicações diárias de leituras bíblicas e, nos domingos e dias especiais, indicação dos textos previstos no Lecionário Ecumênico. É uma adaptação de
“Die täglichen Losungen und Lehrtexte der Brüdergemeinde für das Jahr”8.
Sínodo: A estrutura da IECLB está assim constituída: a comunidade é a célula básica
da IECLB. Várias comunidades formam uma paróquia. Várias paróquias formam o
Sínodo. A IECLB tem, ao todo, 18 Sínodos.
Zoneadores: É a modalidade usada para organizar o serviço de entrega de materiais internos da comunidade, ou outros (boletim informativo, blocos de rifa, jornais),
aos membros que compõe a Comunidade Evangélica Várzea dos Pinhais. As famíliasmembro estão divididas por setores de acordo com o endereço domiciliar. Cada zoneador é responsável por um setor. Há 12 zoneadores na comunidade. Essa organização é anterior à vinda de Benjamim ao Várzea.

8

Cf. GRÜBBER, G. E. E. (Adapt.) Senhas Diárias 2001, p. 2.
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