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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
IGREJAS HISTÓRICAS DA PAZ
Marcos Roberto Inhauser
Volto, depois de dez anos, à República Dominicana, país que já visitei mais de vinte vezes, em
função de trabalho de educação teológica que aqui realizei, sendo diretor de um seminário. À primeira
impressão, parece que muita coisa mudou, pois novas avenidas, viadutos e túneis se abriram para
escoar o tráfego e os cortes de luz parecem menos frequentes e mais curtos.
No entanto, quando entro pelo país adentro, especialmente indo em direção ao Haiti, percebo que
as coisas continuam iguais ao que era e, talvez, em alguns lugares, ainda mais complicado. No domingo
estive em um Batei (vila de haitianos ilegais que vem à República Dominicana para trabalhar nos
canaviais) e conclui, falando com as pessoas, que as coisas continuam iguais e talvez piores. Hoje vou a
outro Batei onde os moradores viviam do trabalho do corte da cana e que já não tem o que fazer
porque a usina fechou. Sem trabalho e na condição de ilegais, não podem sair da vila onde vivem, com
medo de serem capturados pelas autoridades.
Neste contexto, as Igrejas Históricas da Paz (Irmandade, Menonitas e Quáqueros) se reuniram para
convocar uma Conferência que busque ações concretas para reduzir a violência, no marco da Década
para Redução da Violência. A tarefa é hercúlea, as formas de violência são múltiplas, mas algo se deve
fazer, ainda que seja plantar grãos de mostarda.
Historicamente estas três igrejas tem se dedicado a elaborar uma teologia da paz e a buscar formas
concretas de implementá-la. Representantes destas igrejas foram responsáveis por várias ações
mundiais de denúncia da guerra, qualquer que seja, como pecado. Muitas ações foram desenvolvidas
para os objetores de consciência (jovens que se negam a servir ao exército por razões de consciência),
formas alternativas de serviço durante a guerra (criou-se um hospital em San Juan, Porto Rico para
atender aos feridos de guerra e os que lá serviam não seriam chamado às armas). Também há forte
mobilização entre os membros das Igrejas Históricas de Paz pelo desarmamento das nações e pessoal.
Membros destas Igrejas tem se notabilizado por serem estudiosos das técnicas de resolução de
conflitos e mediação, tendo, inclusive cursos universitários voltados ao tema e vários trabalhando
para a ONU e na mediação de conflitos internacionais.
A Conferência que agora se convoca tem por objetivo reunir estas experiências pela paz na América
Latina, coordenar ações e disseminar a teologia da paz entre outras igrejas e movimentos, de tal forma
que a paz deixe de ser sonho e se torne realidade nas ações diárias das pessoas.

Acesse também www.inhauser.com.br / www.pastoralia.com.br / www.igrejadairmandade.org.br

