
 
 
 

 

 

EU TAMBÉM SOU VULNERÁVEL, MAS POSSO SER AGENTE DO AMOR 
 

As situações difíceis nos revelam verdades. Especialmente, verdades sobre nós 
mesmos. Hoje eu quero me perguntar quem sou eu no meio desta triste e dura situação que 
o Brasil e o mundo estão envolvidos? Eu sou alguém inconsequente que ignora todas as 
recomendações? Eu sou alguém que está apavorado? Eu sou alguém que sabe todos os 
perigos, segue à risca as recomendações de biossegurança? Ou eu sou alguém que tem a 
renda garantida e chamo de irresponsáveis os que estão desesperados atrás de um trabalho 
e algum dinheiro? 

Eu posso estar em casa, cuidando de mim e da minha família. Posso estar assim 
prevenindo outras pessoas. Mas eu não sou melhor que ninguém, pois para que eu possa fazer 
isso, necessito que esteja em uma situação privilegiada de renda. E eu vou dizer: “Dá para ficar 
em casa, pois farmácia e supermercado tem entrega em casa (delivery)”, mas se eu pensar 
assim, estarei revelando a mim mesmo um egoísmo. Não estou preocupado com o 
caminhoneiro, o estoquista do supermercado, o separador de compras e uma infinidade de 
pessoas até o entregador. Todas estas pessoas tiveram que sair de casa, se expor, tomar 
precauções e trabalhar por mim.  

Qual é o serviço essencial? Esta é uma pergunta! Talvez uma resposta adequada seja: 
depende a situação.  Em meio a tudo isso, um serviço essencial é cuidar do ser humano em 
todas as suas dimensões. E hoje quero destacar algumas coisas que estão sendo feitas por 
pessoas individuais, famílias, pastores, departamentos e congregações. Primeiro destaque é 
que a Palavra está sendo pregada por meios digitais e eletrônicos. A ação pastoral tem sido 
efetiva e presente na vida das pessoas. Tanto espiritual como social. Belos trabalhos estão 
sendo relatados e noticiados ao Departamento de Ação Social. Aqui faço destaque a algumas 
frentes de ação: 
 
Ação Pastoral on-line: Alguns pastores têm compartilhado algumas histórias de contatos 
recebidos de pessoas agradecendo por cultos, estudos bíblicos e mensagens postadas nas 
redes sociais. Não é possível medir a dimensão espiritual do que Deus está fazendo por meio 
deste trabalho, mas também queremos olhar o aspecto social deste trabalho, gerando 
sentimento de proximidade, de alento, de cuidado neste tempo quando todos estamos 
percebendo as nossas vulnerabilidades de uma forma mais clara. O cuidado espiritual das 
pessoas fortalece a sociedade e estabiliza a vida das pessoas em suas casas. 
 
Máscaras Caseiras: Milhares de pessoas já estão usando máscaras caseiras feitas por mãos de 
costureiras luteranas que voluntariamente atuam na confecção. Sem esquecer os doadores 
dos materiais e insumos para as máscaras.  



 
 
 

 

 

Alimentos: Aqui a lista é ampla. Alimentos para famílias em forma de cestas básicas. As 
quentinhas doadas a caminhoneiros. As cucas, sanduíches, bolachas e até ovos de páscoa e 
outros mimos entregues a profissionais de saúde em diversos lugares do país.  
 
Material de limpeza: A situação pandêmica impõe necessidades de muitos cuidados com a 
higiene, portanto, mais do que nunca, ao lado do alimento, é necessário o material de higiene 
doméstica e de higiene pessoal. E estes itens estão nas listas de doações de congregações, 
comitês e organizações sociais. 
 
Políticas Públicas: Contato, por telefone, a pessoas que se enquadram no direito ao “Auxílio 
Emergencial” para orientar o preenchimento do formulário de inscrição. Na mesma direção, 
boletins de congregações apresentam orientações nas mais diferentes direções para 
arrecadar doações, inscrever voluntários e apresentar demandas. Neste sentido, recebemos 
um material que disponibilizamos com autorização, preparado pelo coordenador de ação 
social do Distrito Vale do Rio Gravataí (aqui) e pelo coordenador do Distrito Capixaba (aqui). 
 
Voluntariado: Que bonito o trabalho voluntário que tem sido apresentado: jovens fazendo 
compras para idosos e deixando na casa, voluntários reparando e entregando alimentos, 
costurando máscaras e distribuindo a quem precisa, auxiliando em tarefas escolares por meios 
digitais, aulas bíblicas para as crianças da congregação, do condomínio e dos vizinhos.  
 
Participação em comitês e fóruns: algumas cidades organizaram comitês e grupos 
congêneres, envolvendo igrejas, organizações sociais e até empresas com união de esforços 
para amenizar o sofrimento de quem está vulnerável com a perda da renda ou do emprego.  
Neste sentido, congregações têm cedido espaço físico para finalidades sociais, para receber e 
armazenar doações.  

 
Assim, podemos ver que, mesmo obedecendo o distanciamento social, há trabalho a 

fazer e sendo feito. E graças à ação corajosa de muitas pessoas da sociedade, a vida continua. 
E graças a ação corajosa e voluntária de outros tantos, que a dor é diminuída para aqueles 
que estão com escassez de comida.  

O trabalho da igreja mostra Cristo para as pessoas. Jesus continua agindo a favor da 
sua criação e de cada ser humano. Algumas das suas ações Ele faz por meio de você e de mim. 
 
Em Cristo, 
 

Rev. Airton S. Schroeder 
Vice-Presidente de Ação Social 

 

https://www.ielb.org.br/downloads/conteudo/606/acao-social-do-digra
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