
 

 

O NOME QUE NOS ENCONTROU 

 
Algumas coisas na vida e no diálogo são totalmente previsíveis. Uma delas é que 
toda vez que alguém me pergunta “Qual o nome de sua instituição de caridade?” a 
pergunta seguinte sempre será “E o que significa DCI?” Esta é a história de como 
encontramos nosso nome ou ainda mais curiosamente, como nosso nome nos 
encontrou. 
 
Esta é uma daquelas coisas inexplicáveis em que não podemos ser somente uma 
simples pessoa, mas temos que ser uma coisa, ou então escorregamos pelos 
sistemas da sociedade e em conseqüência disso, nada que seja oficial nos 
reconhece. Então é necessário ter um número e ser ou empregado, ou autônomo, 
ou desempregado, ou uma Cia Ltda. ou uma S.A., ou um comerciante exclusivo, ou 
ser da realeza e se tudo falhar, restará a instituição de caridade. Tudo falhou, então 
a próxima parada teria que ser na respeitável instituição chamada Comissão das 
Instituições de Caridade, que pouco havia mudado em mais de um século e onde as 
cartas ainda eram escritas à mão.  
 
Com efeito, em 1987, que é quando acontece o fato, estavam havendo mudanças. 
A legislação arcaica do passado que confinava as instituições de caridade ao 
chacoalhar de porta-níqueis, venda de coisas de segunda-mão e uma gama estreita 
de atividades beneficentes, estava sendo revisada. E isto acontecia porque o 
trabalho de milhares de voluntários por toda a nação, foi considerado como um bem 
nacional valioso. Um advogado de nome Stephen Marshall, cuja marca registrada 
era os suspensórios vermelhos que seguravam suas calças, era um dos motores por 
detrás das mudanças históricas propostas; e o seu escritório ficava 
convenientemente nas proximidades de Heanor. Stephen propôs-nos que 
deveríamos ser como uma cobaia para testar como a Comissão se comportaria em 
direção à concessão do status de instituição de caridade a uma visão que não 
alcançasse somente os limites da aldeia, mas até aos confins da terra, e ainda 
incluía a forte desaprovação prévia da idéia de promover atividades comerciais 
seculares para financiar o trabalho em curso. 
    
A uma velocidade média de seis semanas para receber uma resposta por correio 
naqueles dias, antes do advento do fax e do e-mail, os 18 meses seguintes 
passaram vagarosamente, mas no fim para a surpresa de todos, os comissários 
concederam um status com gama mais ampla. A única coisa que restou foi 
preencher um requerimento até certo prazo, assinar, enviar e dar um nome à coisa 
toda. Um nome. Algo tão simples que tínhamos deixado para o final, e que na 
verdade, quase tínhamos. Mas de repente deu branco em nossas mentes. 
  
Meu amigo Rowland Evans sorriu deliberadamente por ter tido o mesmo dilema 
poucos anos antes e disse que nas últimas horas antes do prazo escoar, recorreu à 
varredura de sua estante de livros para achar algum nome apropriado, elegendo, no 
último minuto possível, um livro sobre montanhismo, chamado Horizontes do 
Mundo, e que fez rapidamente total sentido naquele dia. Para mim, nem mesmo a 
livraria WH Smith ou a Biblioteca Pública continham a inspiração de que 
precisávamos para produzir aquele ‘estalo’ íntimo. O prazo terminaria em alguns 
dias, será que teríamos realmente que começar tudo de novo? 
 
Naqueles dias, um jovem pregador radical chamado Gerald Coates estava fazendo 



 

 

rapidamente seu nome e ganhando a inimizade de muitos pastores e vigários com 
seus convites para quem quiser ‘aparecer’, porém, na verdade, para poder seguir a 
Jesus em novas comunidades domésticas onde a liturgia e os bancos não existiam e 
as amizades e os sofás estavam em voga. Muitos estavam fazendo o mesmo e por 
conseguinte foi preparada uma primeira conferência na Guildford University, em 
Surrey. Meu amigo Ged Kelly e eu decidimos ir, concluindo discretamente que a 
idéia geral era bem atraente. Na verdade amamos cada minuto do final de semana, 
especialmente a forma original de participar da comunhão que envolvia vários 
pequenos grupos, cada um com um pão inteiro e um copo cheio de vinho de 
verdade, o que tornou a ocasião um pouco mais alegre do que em nossos domingos 
onde migalhas de pão e um dedal de suco de uva eram chamados de a Ceia do 
Senhor. 
 
Gerald Coates discorria, um homem transbordando com idéias que prometiam 
medidas iguais de satisfação e de sofrimento pela causa. Ele parecia ser o pastor de 
todo o mundo no showbiz e no governo e até o sósia do Cliff Richard acabou se 
tornando uma pessoa real e um dos membros de sua igreja. Estávamos 
impressionados. Na metade de sua palestra, ele parou aparentemente pensativo, 
andando para lá e para cá na plataforma, repetindo alguma coisa para si mesmo em 
voz baixa que eu não conseguia ouvir ou entender. “o que ele está dizendo?”, 
sussurrei ao meu amigo Ged, que sendo um erudito sempre estava por dentro das 
coisas. Eu estava certo. “É grego do novo testamento,” Ged respondeu, “ele está 
dizendo doulos christou iesou.” 
 
“Bem, o que é isso?” Sibilei como as pessoas que ficam na expectativa de ver o que 
vem em seguida. De fato, nada aconteceu porque momentos depois Gerald Coates 
continuou de onde tinha parado. Em voz baixa Ged explicou, “significa servo de 
Jesus Cristo, é a forma como Paulo se apresentou para começar sua carta aos 
Romanos, não entendo porque ele disse isso.” Mas eu sabia. 
 
O resto da reunião entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque em minha mente 
eu estava ocupado completando o requerimento para a Comissão das Instituições 
de Caridade. Vemos que foi em total contraste ao popular e posteriormente 
desacreditado ensino sobre trazer as pessoas sob autoridade que estava vindo dos 
EUA naqueles dias, tudo que eu queria fazer era servir, não estar em autoridade, e 
certamente não possuir ou controlar ninguém. 
 
Então ‘doulos christou iesou’ que significa ‘servindo a Cristo’ se tornou a Fundação 
DCI e com a sabedoria da retrospectiva de vinte e cinco anos, nenhum outro nome 
seria tão apropriado para esta família. DCI é fácil de lembrar e também fácil de 
pronunciar e traduzir em qualquer idioma assim como BBC, FBI, CNN, IBM, etc. O 
nome da DCI é completamente neutro e sem significado para pessoas de qualquer 
governo e de qualquer religião do mundo, ainda que para nós, que sabemos o 
significado das palavras por trás do acrônimo DCI, signifique absolutamente tudo.  
Mais de uma vez, entender o nosso nome nos manteve em nosso lugar – servindo 
ao invés de possuir ou dizer como ‘as coisas’ deveriam ser.  
 
Desta forma, vemos que após tanta busca nos corações, nas mentes e até em 
prateleiras de livros, nunca encontramos o nosso nome, foi o nosso nome que nos 
encontrou. 
www.dci.org.uk  


