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Preocupados com a religiosidade fria, formal e superficial que vigia nas igrejas alemãs no início do
século XVIII, um grupo de pessoas começou a se preocupar em buscar formas mais autênticas de viver
sua fé.
Influenciados pelo Anabatismo e ass proposta de não-violência e estilo de vida simples, e pelo
Pietismo com sua ênfase em uma espiritualidade mais intimista e integral, baseada na obediência aos
valores do Sermão do Monte, um grupo de “oito pessoas ... concordaram em aceitar todas as
ordenanças do Novo Testamento, para formar um corpo organizado, e receber o batismo de adulto
por trina imersão. Bem cedo, numa manhã em Agosto de 1708 cinco homens e três mulheres
escolheram por sorteio quem iria batizar Alexander Mack, e então Mack batizou os outros sete ... cinco
homens e três mulheres ... Em poucos anos existiam quatro congregações na Europa. A maior ...
cresceu em Schwarzenau onde o grupo foi ... formado ... Os membros viviam nos arredores dos montes
e em vilas próximas; ... começaram a praticar todas as ordenanças exigidas no Novo Testamento e ...
viver suas vidas orientadas pelo ... entendimento de “como é lido” na Bíblia. O grupo de adoração em
Schwarzenau começou a crescer tanto, que às vezes, durante o verão, eles alugavam algum terreno e
pregavam em campos abertos.” (http://www.igrejadairmandade.org.br/historia_02.htm).
Tendo sofrido perseguições em solo alemão, o grupo acabou se mudando para a América do Norte,
vindo a estabelecer-se na Pennsylvania, e depois se espalhando pela Virgínia, Ohio, Indiana, entre
outros estados.
Com o passar do tempo passou a se caracterizar como igreja de serviço. Foi ela quem iniciou o
Church World Service, que presta ajuda em 24 horas a vítimas de tragédias naturais em qualquer
parte do mundo; o Brethren Volunteer Service, que conta com mais de duzentos jovens em trabalhos
voluntários ao redor do mundo; o Projeto Heifer que doa vacas prenhes para início de um modelo
auto-gestionável de renda; entre outros. Enfatiza a pecaminosidade de qualquer guerra, é contra o
armamentismo, prega a paz e a pacificação, trabalha com resolução de conflitos, preocupa-se, ensina e
atua em defesa do meio ambiente, além de buscar ser fiel a Jesus Cristo e seus ensinos. Ë a única igreja
não-confessional no mundo, em função da sua posição de liberdade de consciência.
No Brasil ela se faz presente pelo trabalho da Igreja da Irmandade, a qual, junto com a Igreja mãe,
celebra seus trezentos anos de vida pela realização de sua Conferência Anual neste 12 de julho em
Richmond, Virginia.
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