
 

 

	   	   	   	   	   	   América Latina e Caribe, 4 de agosto de 2017 
 
Às Igrejas e Organizações membros do CLAI 
 

“Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.” 
Efésios 4: 3 (NVI) 

 
 
Nossas saudações, na paz do Senhor. 
 

Vivemos na América Latina e Caribe um período de avanço implacável do 
neoliberalismo sobre os direitos conquistados, e cada vez menos pessoas tem acesso a 
vida digna que anuncia o Evangelho de Jesus. Ao mesmo tempo, o crescimento do 
fundamentalismo em diferentes áreas, quebra os laços de unidade e resistência que têm 
caracterizado as práticas de igrejas e organizações membros do CLAI no continente. Por 
este motivo, hoje é absolutamente necessário reafirmar que queremos que o CLAI volte a 
ser o espaço privilegiado de ação por justiça e o instrumento de transformação onde se 
expressa a voz profética das Igrejas. Este espaço de encontro e testemunho, que como 
Igrejas e famílias confessionais, nos identifica na América Latina e no Caribe deve ser 
revitalizado de maneira urgente e para isso é necessário ouvir claramente a voz das igrejas. 
 

A Junta Diretiva eleita em Havana, Cuba, em maio de 2013, é formada por 16 
pessoas e pelo Presidente. Há alguns meses um conflito de três membros do Conselho e o 
Secretário Geral com o Presidente levou a uma certa estagnação das atividades e ações do 
CLAI. Durante esse tempo realizou-se dois processos de mediação que fracassaram devido 
a negativa ao diálogo com a Junta Diretiva por parte desses irmãos e irmã. O Presidente 
renunciou para dar lugar a uma nova mediação que de igual maneira, não prosperou. 
Participaram desses processos de mediação líderes das Igrejas Pentecostais, Metodistas, e 
funcionários de alto nível de Ministérios Globais das Igrejas Metodistas dos Estados Unidos, 
a Missão Mundial da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos (PCUSA), a Aliança de Igrejas 
Presbiterianas e Reformadas da América Latina (AIPRAL), a Comunhão Mundial de Igrejas 
Reformada (CMIR) e da Federação Luterana Mundial (FLM) e todas estas iniciativas 
fracassaram por falta de disposição destas quatro pessoas que não estabelecem diálogo 
com a Junta Diretiva e que estão decididos a caminhar um caminho contrário às disposições 
da Constituição e dos Regulamentos do CLAI. Isso ocorre de uma maneira que nos alarma 
pela semelhança com práticas antidemocráticas sucedidas em nosso continente que 
conhecemos e para as quais temos resistido.   
 

Nos últimos meses, a Equipe Continental de Voluntários em Apoio ao CLAI tem 
atendido solicitações de auxílio para a formação de lideranças, ações diaconais e 
participação em atividades nacionais e internacionais no marco das relações ecumênicas do 
CLAI. Graças a essas pessoas foi possível manter o trabalho e a presença da instituição em 
diversos espaços ecumênicos e seculares.  
 

Como Junta Diretiva do CLAI, fazemos um convite para a revitalização de nosso 
compromisso continental, redobrando os esforços para o encontro e o diálogo, fortalecendo-
nos em nossa missão comum, que consiste na ação diaconal e na defesa da vida plena. 
Para o qual propomos reunir em cada país as igrejas e organizações membros do CLAI e 
definir, juntos e juntas, as formas possíveis para a continuidade do movimento ecumênico 
na região. Os encontros nacionais darão voz as igrejas e a partir de uma agenda comum 
proporcionarão um mandato claro e de consenso até uma Assembleia Geral, onde as 
instituições se sintam desafiadas a participar dando uma nova força ao nosso organismo, 
que caminha para a celebração dos 40 anos no ano de 2018, relembrando aquele primeiro 
encontro de igrejas e organizações ecumênicas celebrado em Oaxtepec, México, em 1978. 



 

 

 
Para isso necessitamos de uma indicação clara das Igrejas e Organizações sobre o 

caminho sugerido, e colocamos para sua apreciação a seguinte proposta até a assembleia:  
1) Realização de Encontros de representantes das igrejas e organizações membros 

a nível nacional, antes de 31 de outubro de 2017, para que seja reafirmado o apoio ao CLAI 
como o espaço ecumênico de nossas igrejas e a definição comum de uma data para a 
próxima Assembleia do CLAI;  

2) Proposta de uma dinâmica de Encontros Regionais (pré-assembleias), em uma 
modalidade sustentável para cada realidade, com a finalidade de aprofundar a reflexão 
sobre o trabalho ecumênico nacional, regional e continental;  

3) A realização da Assembleia Geral. 
 
 

Os tempos difíceis podem ser superados com o auxílio de Deus e recebendo uma 
resposta clara e direta das igrejas e organizações ecumênicas, o motivo pelo qual é 
primordial consultar-lhes, para então saber se contamos com vocês para transitar este 
caminho até a próxima Assembleia nos parâmetros aqui propostos.  
 

Esperamos sua resposta -provisória ou definitiva- no seguinte e-mail, nos próximos 
30 dias a partir do recebimento desta carta: clai.junta.directiva@gmail.com  
 
 

Em diálogo e unidade está nossa força. Assim nos ajude Deus. 
 
 
 
 
 
 
 

Junta Diretiva do Conselho Latino Americano de Igrejas 
Rvda. Odja Barros - Ma. Katilene Willms - Lic. Margarita Casco - Rvda. Viviana Pinto - Lic. 
Jessie Matamoros - Rvda. María Yí - Eng. Ashley Hodgson - Rvdo. Jaime Rivera - Rvda. 
Isdalia Ortega Sánchez (Tesoureira) - Me. Nilton Emmerick Oliveira (Vice-presidente) - 
Rvdo. Jorge Zijlstra (Primeiro Vice-presidente, Presidente em funções segundo o Art. 13:b-2, 
Regulamento) - Me. David Cela Heffel (Secretário de Atas). 
 
 
Equipe Continental de Voluntários em Apoio ao CLAI  
Ma. Cecilia Castillo Nanjarí  
Rvda. Claudia Tron  
Rvdo. Miguel Salanic  
Rvdo. Carlos Tamez 


