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RESPOSTAS RELIGIOSAS À AIDS NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO ENVOLVENDO AS 
AÇÕES NO ÂMBITO DA IECLB – IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO 
BRASIL. Marcello Felipe de Jesus Múscari, Fernando Seffner (orient.) (UFRGS). 

A resposta nacional brasileira à epidemia de aids é um empreendimento de muito êxito, e tem destaque mundial. Um 
dos elementos mais originais dela é a sua ampla base e fundamentação sobre os referenciais dos direitos humanos, 
que se efetiva, basicamente, pelo respeito à diversidade sexual. Parte deste sucesso na luta contra a propagação da 
epidemia de HIV/aids é devido a grande participação da sociedade civil organizada em ações visando a prevenção, 
inclusão e apoio aos soropositivos. Neste campo, a presente pesquisa se debruça sobre a IECLB - Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil, e está inserida dentro de um projeto maior, coordenado no Brasil pela ABIA – 
Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, no qual investigam-se as respostas religiosas à epidemia de aids no 
Brasil.A IECLB é bastante forte no Rio Grande do Sul pela influência da colonização alemã e encontra aqui sua 
maior estruturação e também sua sede nacional. Após um ano de mapeamento e observação participante, o estudo da 
resposta da IECLB à epidemia de aids no Rio Grande do Sul transcorre em duas direções: entrevistas com lideranças 
e levantamento da trajetória histórica da ONG/aids denominada ASPA, fundada em 1992, em São Leopoldo, no Vale 
do Rio dos Sinos, uma ONG autônoma, mas formada por estudantes luteranos e muito ligada à estrutura da IECLB; 
entrevistas com pastores e lideranças num nível mais institucional da IECLB e análise de textos oficiais da religião. 
Deste modo, buscamos compreender como se processa a relação da IECLB com os temas transversais à luta contra a 
aids e a prevenção e acolhimento propriamente ditos. 
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