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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO 
CORREIO POPULAR 

SEMANA EVANGÉLICA 
Marcos Roberto Inhauser 
 
Aprovada pela Câmara Municipal de Campinas há alguns anos, a Semana Evangélica este ano vem 

sendo celebrada com entusiasmo pela comunidade evangélica de Campinas. 
No passado havia, na cabeça de vários líderes evangélicos, a ideia de que a Semana Evangélica era 

usada com interesses eleitorais. Até mesmo a data da sua celebração era vista com reservas, pois estava 
marcada para a última semana de agosto, dois meses antes das eleições. 

Neste ano houve uma série de fatores que contribuíram para que um maior número de líderes 
religiosos e evangélicos se engajasse na sua celebração. 

A primeira delas foi a mudança da data, por iniciativa do vereador evangélico Flores. A segunda, a 
reestruturação do Conselho Municipal de Pastores Evangélicos de Campinas, quem assumiu a 
coordenação do evento, fato que propiciou u’a maior participação dos líderes evangélicos, capitaneados 
por alguém que tradicionalmente não se envolveu em política partidária. A terceira, a decisão de que 
não se abririam as portas da Semana para a participação de nenhum político evangélico, e nem se 
permitiria o uso das celebrações para qualquer promoção pessoal, no que pese o fato de haverem vários 
evangélicos envolvidos na política através de cargos eletivos. 

No sábado à tarde, saindo do Largo do Rosário, uma marcha dos evangélicos foi até o Paço Municipal 
onde cantou hinos e orou com a prefeita Izalene Tiene. 

Digno de nota também é a preocupação social dos organizadores. Durante toda semana estão sendo 
feitos mutirões de saúde, de limpeza de escolas e outros próprios públicos, campanhas de doação de 
sangue, de medição de pressão arterial, entre outras campanhas. Há na equipe organizadora a 
consciência de que os eventos da semana evangélica devem redundar em benefício de toda a 
comunidade campineira e não apenas da evangélica. 

Neste sentido, durante quase toda a semana, no Largo do Rosário, entidades evangélicas estarão 
expondo suas atividades, para que o povo campineiro conheça melhor a atuação de diversas instituições 
evangélicas que existem na cidade de Campinas e a atuação delas em benefício da comunidade. 

Digno de nota é há a consciência majoritária de que a Semana Evangélica não é e não deve ser um ato 
anti-católico, nem uma demonstração de força em oposição a outras religiões. É verdade que alguns 
mais “curtos de espírito” querem fazer dela um evento proselitista, mas, graças a Deus, são poucos e 
destoantes da grande maioria. 

Que a concentração de sábado na praça Arautos da Paz seja um tempo de união em favor da 
coletividade campineira, e oportunidade para que o lema da Semana Evangélica da Paz seja verdadeiro 
na vida de cada evangélico de Campinas.  
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