
 

          

 

II Encontro Nacional da Rede de Diaconia 

MENSAGEM ÀS COMUNIDADES 

Em meio a um ambiente aconchegante e acolhedor na cidade de Florianópolis (SC), 

entre os dias 16 e 18 de setembro de 2019, reunimo-nos para o II Encontro Nacional 

da Rede de Diaconia, à luz do tema “Transformação, parceria e protagonismo”. 

Estiveram representadas 38 instituições diaconais e organizações parceiras de 

caminhada, que atuam no campo da diaconia. 

A partir da reflexão sobre confessionalidade luterana e suas inter-relações com a 

diaconia, instituições diaconais e gestão, fomos provocados e provocadas a resgatar e 

atualizar o sentido da justificação por graça e fé. Ao lembrar que Diaconia é fidelidade 

ao Cristo crucificado e ressurreto, somos impulsionados e impulsionadas à prática de 

uma fé viva, que tem como consequência o servir, em forma de amor atuante.  

Em um contexto no qual a falta de perspectiva nos faz silenciar, olhar para a 

coletividade é um exercício para a criatividade. A mercantilização da saúde e da 

educação, a morte dos biomas, o uso excessivo de agrotóxicos, discursos de ódio, a 

intolerância religiosa, o aumento das desigualdades socioeconômicas, o desmonte de 

políticas públicas – entre elas a ameaça à filantropia das instituições - e a banalização e 

incitação à violência contra mulheres, LGBTs, crianças, juventudes, pessoas idosas, 

pessoas negras, povos indígenas, comunidades quilombolas, nos inquietam e devem 

desacomodar. É preciso visibilizar e conhecer essas situações para, assim, interferir e 

auxiliar na transformação das realidades.  

Nesse sentido, a Rede de Diaconia nos proporciona espaços para ampliar horizontes e 

pensar a diaconia na prática cotidiana de instituições e comunidades. Através do 

compromisso assumido com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Rede, queremos 

incidir com ações em direitos humanos, baseadas em processos democráticos e 

emancipatórios e na justiça de gênero. Também, como Rede de Diaconia, queremos 

reiterar o compromisso com a importância e necessidade de formação para o 

ministério diaconal na IECLB. 

Nossa voz profética, enquanto pessoas cristãs luteranas, deve impulsionar à diaconia 

transformadora, que leva ao testemunho e à ação para novas realidades de paz e 

justiça.  

 


