Às
Ministras do Sínodo Norte Catarinense da IECLB
Ass.: Convite ao diálogo sobre “perspectiva de gênero” com docentes e
estudantes da FLT

São Bento do Sul, 24 de maio de 2016.

Estimadas irmãs em Cristo,

Gostaria de saudá-las com as palavras do lema do mês de maio das Senhas Diárias:
“Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que
vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas
a Deus” (1 Coríntios 6,19).

Escrevo-lhes para dizer que ficamos muito felizes em receber a correspondência
enviada por vocês, enquanto Ministras do Sínodo Norte Catarinense, manifestando a
preocupação de vocês sobre questões ligadas à perspectiva de gênero. Vocês
registraram de alguma forma o que tem sido nossos posicionamentos, através de
palestras públicas e publicações, vocês registraram as inquietações de vocês e vocês
nos escreveram e, assim, nos envolveram nas preocupações de vocês, nominando
claramente o que as preocupa. Entendemos que essa é uma forma muito bonita e
fraterna (nesse caso sororal) de lidar com diferenças de opinião dentro do corpo de
Cristo. Temos conversado em nosso colegiado sobre o assunto e entendemos que
devemos honrar a manifestação de vocês, promovendo um diálogo entre irmãos e irmãs
a respeito do assunto “perspectiva de gênero” ou, como nós temos chamado, “ideologia
de gênero”. Entendemos que a preocupação, tanto de vocês como nossa, é legítima e
merece realmente o diálogo dentro do corpo de Cristo. Assim, gostaríamos de convidálas e propor que, ao longo do 2º semestre de 2016 (agosto a novembro), pudéssemos
ter uma tarde (14h00 – 18h30min) de diálogo a respeito do assunto, envolvendo
abordagens de um ou mais assessores/as escolhidos por vocês e algum docente nosso,
com possibilidade de grupos de discussão e debate das matérias. Gostaríamos muito
de motivá-las a convidarem as pessoas da IECLB que articulam as questões e a
perspectiva de gênero e que pudessem ajudar nossa comunidade acadêmica a
entender os aspectos que são relevantes e caros a vocês, e nós gostaríamos de ter a
oportunidade de expor o que nos preocupa em relação ao assunto. Estamos abertos a
programar tal encontro sobre o assunto, e queremos dialogar e discutir essas questões,

num espírito fraterno/sororal, de forma franca e honesta, buscando a edificação e a
unidade do Corpo de Cristo e da igreja em que estamos inseridos. Como isso não deve
ser um encontro de cúpulas (pastoras/professores), entendemos que todos nossos
estudantes, futuros ministros/as, missionários/as devem participar, ouvir e debater
posições, encontrar consensos e pleitos comuns, bem como conseguir demarcar onde
permanecem dificuldades de conciliar opiniões. Entendemos que seria algo muito
saudável para todos nós e um exercício de diálogo sobre um tema difícil, mas que não
devemos fugir como igreja. Resumindo, convidamos para que tentemos marcar uma
data, convidar 1 ou 2 assessores/as que articulem as questões de méritos, e
dialoguemos. Imaginamos, inclusive, que ao final, se houver concordância de todas as
partes, possamos tornar as abordagens e o teor dos diálogos públicos, acessíveis em
formato eletrônico, a quem interessar possa.

Finalizo agradecendo mais uma vez pela manifestação de vocês, e que vocês
escolheram a via do diálogo, que nós de nossa parte queremos acolher e honrar. Talvez
será interessante que alguém de vocês puxe a frente das negociações de datas etc.,
para que as conversas possam fluir e para que consigamos encontrar uma data
favorável para todas as partes para essa finalidade o mais breve possível.

Desejo a cada uma de vocês, em seus ministérios, ânimo e alegria para os desafios de
cada dia, na certeza de que nosso bom Deus as carrega em sua bondade! Ficamos no
aguardo de um retorno da parte de vocês, para podermos dar encaminhamento a esse
assunto.

Fraternalmente,

Claus Schwambach
Diretor Geral da FLT

C.c.
Inácio Lempke – Pastor Sinodal do Sínodo Norte Catarinense
Nestor Friedrich – Pastor Presidente da IECLB
Débora Conrad – Secretária de Formação da IECLB
Romeu Martini – Assessor Teológico da Presidência
Docentes e estudantes da FLT

