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TEMA DO ANO

TEMA E LEMA DA IECLB EM 2019
Tema: Igreja, Economia, Política.
Lema: Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou
(João 14.27a).

Martim Lutero definiu Igreja, Economia e Política como
as três ordens da Criação de Deus. Para Lutero, todo ser
humano está inserido nas três ordens. Mesmo que uma
pessoa queira se retrair da dinâmica de uma delas, o que
nelas acontece vai refletir em sua vida. O Tema do Ano da
IECLB em 2018 nos deu a oportunidade de compreender a
concepção luterana das ordens da Criação.
Ao manter o Tema em 2019, queremos identificar e
indicar ações para o melhoramento do mundo através
das três ordens. A manutenção do Tema está sob a luz de
um novo Lema bíblico: “Deixo com vocês a paz, a minha
paz lhes dou” (João 14.27a). O Lema sublinha que uma
tarefa fundamental de governantes e pessoas cidadãs é
promover a paz e o bem-estar de todas as pessoas. Para
isso, é preciso compreender o que é paz.
A paz bíblica (shalom) é bem abrangente. Ela pode ser
resumida assim: é felicidade, o mútuo entendimento, o
bem-estar espiritual, físico, social, econômico e político
das pessoas, das famílias ou grupos com quem elas
se relacionam, das cidades em que moram, dos povos
aos quais pertencem. Paz é felicidade, saúde, bom
entendimento e bem-estar em todos os sentidos. Para a
Bíblia, a paz é uma dádiva de Deus, que nos cabe cultivar.

Jesus tinha em mente esse sentido abrangente de
paz quando disse que deixaria shalom (paz) para as
pessoas que o seguiam (João 14.27-31). Talvez a maior
contribuição de Jesus para a prática da paz nas diferentes
dimensões dos relacionamentos humanos é sua
insistência no perdão sem limites: perdoar não apenas
sete vezes, mas setenta vezes sete (Mateus 18.22). A paz
de Jesus incluía uma prática decidida de não violência e
não armamentista. Ele pede para orar pelas pessoas que
nos perseguem ou caluniam (Mateus 5.44; Lucas 6.28),
para não revidar o mal com o mal (Mateus 5.38).
A paz também precisa ser buscada nas relações
políticas e econômicas. Políticas e modelos econômicos
são determinantes para que a paz vingue ou mingue.
Entre outros males, a poluição, o desmatamento e
o uso indiscriminado de agrotóxicos causam graves
problemas ambientais. Igreja, Economia e Política são
corresponsáveis pelo cuidado ou pela depredação da
Criação de Deus. A IECLB quer contribuir com iniciativas
de gestão ambiental responsável e de preservação da
Criação divina. O Programa Ambiental Galo Verde é um
exemplo. Ele tem como lema: “A Criação é de Deus; a
responsabilidade é nossa!” Ao implantar um programa
de gestão ambiental, Comunidades e instituições
demonstram que a fé é vivida com responsabilidade
(mais informações em: www.galoverde.org.br).
Há quatro décadas, a IECLB criou o CAPA – Centro
de Apoio e Promoção da Agroecologia (www.capa.org.
br) e apoia iniciativas no âmbito da agroecologia. A
agroecologia é um “projeto de sociedade transformadora
de vidas, que viabiliza relações sociais justas, harmonia
com a natureza e oferta de alimentos saudáveis para

todos os seres”. Este também é um jeito de regar a
semente da paz semeada por Jesus! O CAPA desenvolveu
o projeto Comida boa na mesa (www.comidaboanamesa.
com.br), que traz uma reflexão permanente sobre o
acesso à alimentação saudável.
O cuidado com a vida humana deixa muito a desejar
por parte do Estado brasileiro. Diante desse quadro,
a IECLB não se omite. Há muitos projetos de cuidado
de pessoas lá “onde a vida dói”, não importando se
a compaixão alcança membros ou pessoas que nem
integram a IECLB (www.luteranos.com.br/organizacao/
missao-diaconia). Temos consciência de que as ações
diaconais da Igreja não são suficientes para suprir as
necessidades e carências, mas temos a alegre convicção
de que nossas ações diaconais demonstram que, da
solidariedade no sofrimento humano, brota a paz
semeada por Jesus.
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