ANEXO IV

SÍNODO CENTRO-SUL CATARINENSE
MOÇÃO DA XXII ASSEMBLEIA SINODAL

Ao: XXXI CONCÍLIO GERAL DA IECLB

Assunto: DIVERSIDADE TEOLÓGICA NOS CARGOS DIRETIVOS E ADMINISTRATIVOS DA IECLB

Considerando que:
1) A IECLB – Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – possui riqueza quanto à
diversidade teológica, refletidas nas paróquias, nos membros e, não por último, na posição
teológica de suas ministras e seus ministros;
2) A IECLB contempla diferentes movimentos surgidos pela união de membros a partir de
uma identificação/posição teológica, como a PPL (Pastoral Popular Luterana), ME
(Movimento Encontrão), CML (Comunhão Martim Lutero) e MEUC (Missão Evangélica
União Cristã);
3) A IECLB se mostra ciente desta diversidade e a contempla como possibilidade também na
formação e atuação de suas ministras e seus ministros;
4) Os membros da IECLB refletem a diversidade de pensamento presente na sociedade
contemporânea, plural e diversificada, os quais no âmbito secular encontram-se
representados para a organização política-social-econômica;
5) A falta de representatividade dessa diversidade nos cargos administrativos decisórios, que
somam em grande prejuízo nos âmbitos secular e eclesial, geral falta de equidade e justiça
ocasionada por posições unilaterais que não encontram ressonância na diversidade
teológica dos membros da IECLB;
6) Essa falta de ressonância gera injustiça e sentimento de desconsideração quanto a outras
possibilidades de interpretação, principalmente em assuntos contraditórios e
emblemáticos;
7) A busca de equidade e justiça tem sido alvo de preocupação e reflexão na IECLB,
Propomos que:
O Concílio da IECLB decida a favor da presença da diversidade teológica contemplada nos
cargos diretivos e administrativos na sede da IECLB, afim de efetiva equidade e justiça no tocante aos
movimentos teológicos organizados, e, que a nova pastora ou novo pastor presidente, ao formar sua
equipe diretiva, de maneira imprescindível, contemple pessoas de todos os movimentos, promovendo
assim ressonância entre os membros de suas paróquias.

Ituporanga, 04 de agosto de 2018
XXII Assembleia do Sínodo Centro-Sul Catarinense
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