
Estudos de caso de advocacy

Em busca de unidade para a igreja
no Burundi

País:
Burundi

Temas:
Corrupção; construção da paz e conflitos

Abordagens de advocacy:
Construção de relacionamentos; trabalho em alianças e coligações

Como resultado de décadas de instabilidade e, mais recentemente, da controversa reeleição do presidente

e da subsequente tentativa de golpe, a situação no Burundi é frágil. A nova legislação que limita tanto o

trabalho de desenvolvimento quanto o trabalho de influência fez com que o espaço da sociedade civil

diminuísse, o que afetou a igreja, entre outros. A própria igreja também sofreu divisões internas em termos

denominacionais, políticos e étnicos. Além disso, o governo conseguiu se infiltrar na igreja, instigando à

força sua própria liderança, o que resultou em um grande ressentimento, desconfiança e medo entre os/as

líderes das igrejas no país. Várias tentativas foram feitas para reunir tais líderes e buscar colaboração entre

eles/as, mas sem sucesso devido à suspeita mútua e ao medo que dificultavam as discussões.

Mesmo reconhecendo todos esses desafios, a Tearfund tinha um grande desejo de ver a igreja unida e

trabalhando em conjunto e estava pronta para tentar facilitar o diálogo construtivo entre as diferentes

denominações. Para isso, a Tearfund procurou criar uma plataforma regional, reunindo todos os órgãos

eclesiásticos regionais da África Oriental com influência sobre a igreja no Burundi. Este foi um processo

difícil, pois a maioria deles já havia se alinhado com suas contrapartes burundineses e suas hostilidades. A

Tearfund reservou tempo para visitar cada um desses órgãos eclesiásticos regionais individualmente,

procurando romper as barreiras entre os diferentes grupos, e incentivou-os a considerar os desafios mais

amplos que afetam a igreja e a nação, bem como o potencial da sua influência coletiva para gerar

mudanças.
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A abordagem da Tearfund de conversas individuais para construir relacionamentos com os/as líderes

regionais de igrejas foi frutífera e resultou em três reuniões bem-sucedidas, nas quais os/as líderes

concordaram em trabalhar em conjunto para alcançar uma maior unidade para a igreja no Burundi. Através

dessas reuniões, mesmo as igrejas consideradas antagônicas em relação ao trabalho com outras

denominações começaram, lentamente, a mudar sua posição em favor da colaboração. Esses passos em

direção à unidade criam uma oportunidade importante para que as igrejas liderem o caminho para

influenciar os cidadãos e a liderança política nacional em direção à paz no Burundi.
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