
A percepção e resposta da igreja
à corrupção na América Latina e no Caribe

Nossa pesquisa:O que é corrupção?
A corrupção é qualquer comportamento desonesto ou 

ilegal que beneficie algumas pessoas à custa de muitas 

outras..

Ela causa perdas econômicas e aumenta a desigualdade 

e a pobreza em nossos países. Ela corrói a confiança e a 

prestação de contas e enfraquece as comunidades, 

frequentemente causando mais danos àqueles que são 

mais vulneráveis.

No final de 2020, a Tearfund encomendou uma 

pesquisa para melhor compreender a prevalência, as 

causas e os efeitos da corrupção, a situação das 

igrejas diante dessa pandemia social e possíveis 

estratégias e respostas programáticas para 

combatê-la de forma adequada e eficaz.

Os resultados da pesquisa mostram que a igreja em 

geral carece de uma voz para denunciar a corrupção, 

silenciando-a, justificando-a e tornando-a invisível, a 

ponto de torná-la natural em seu interior e contribuir 

para a sua prevalência na sociedade.

«Não podemos nos conformar
 em dizer que a corrupção está 
na natureza da política, 
pois essa corrupção afeta a igreja. 
Em alguns casos, as igrejas 
limitam-se ao assistencialismo, 
oferecendo serviços médicos 
e alimentando os famintos. 
Todos nós, como cristãos, 
temos esse dever moral e ético, 
mas também devemos combater a 
corrupção. »

(Entrevista ET-3)

“Não furtem. Não mintam. 
Não enganem uns aos outros”
Levítico 19:11 



O que podemos fazer?

Trabalhar com base em nossas igrejas para 
promover uma transformação interna.

Refletir sobre as teologias que limitam a missão da 

igreja de falar e agir contra a corrupção.

Implementar a capacitação em formação cívica.

Revisar as práticas internas relacionadas à transparência 

e à prestação de contas.

Produzir estudos bíblicos e materiais relacionados à 

corrupção e à fé, inclusive materiais litúrgicos.

A igreja deve exercer seu papel profético 
de denunciar a injustiça e a corrupção. 

Formar redes de líderes de igrejas, pastoras e pastores 

comprometidos com o trabalho humanitário.

Reeducar, a partir de uma perspectiva bíblica, para a 

mobilização e o trabalho de advocacy social.

Reconhecer o trabalho e outros esforços anticorrupção 

fora do contexto da igreja.

Oferecer acompanhamento pastoral a pessoas e grupos 

cristãos dedicados ao trabalho anticorrupção (“um 

ministério de cidadania”).

Identificar e implementar modelos práticos de 

monitoramento social e trabalhar com a sociedade civil.

Implementar uma abordagem multifacetada 
em cada país para combater a corrupção.

Criar um movimento de oração.

Ampliar a compreensão da corrupção, vista a partir da 

visão de mundo dos povos indígenas e 

afrodescendentes.

Realizar uma análise detalhada e aprofundada da 

realidade das igrejas: sua história, tradição teológica e 

perfil de seus membros.

Analisar o impacto da teologia da prosperidade, entre 

outras, na compreensão de certos tópicos: bem-estar, 

bênção, prosperidade, desenvolvimento, 

administração responsável e integridade.

Manter uma atitude crítica, buscando diferentes 

abordagens e formas de reflexão com base no 

contexto imediato, mantendo o enfoque regional e 

global e o compromisso com os grupos mais pobres e 

excluídos.

Mobilizar a juventude cristã da América Latina e do 

Caribe para fazer parte dos esforços anticorrupção e, 

com base em sua fé, exercer sua função profética.

Embora a luta contra a corrupção 
seja grande, sempre há pequenos 
passos que podemos dar. 
Devemos lembrar que a igreja que 
ama a Deus e ao próximo é aquela 
que, entre outras coisas, não 
tolera a corrupção, 
denunciando-a e trabalhando 
pelo bem de todos.

Para obter mais informações sobre 
como a igreja pode ajudar a 
combater a corrupção, escreva para:
incidencia_alc@tearfund.org
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