
 
 
  
 
  
 
Em seu encontro nos dias 1 e 2 de junho de 2017, realizado em Genebra, na Suíça, 

o Conselho Diretivo da Aliança ACT Global expressou a sua profunda preocupação 

com a atual crise política brasileira, caracterizada por violência e agressão contra as 

pessoas em situação de maior vulnerabilidade do país. 

Desde que a crise política se instalou, a escalada de violência tem aumentado 

consideravelmente, principalmente em áreas remotas e contra os povos indígenas. 

Somente neste ano, 35 camponesas/es, indígenas e defensoras/es ambientais e 

dos direitos humanos foram assassinadas/os no Brasil; uma dolorosa evidência da 

hostilidade demonstrada contra grupos vulneráveis e pessoas que os defendem.  

Embora os pesares políticos e a violência sejam comuns no país, a impunidade e a 

sua ligação com atividades policiais devem alarmar a toda população brasileira e a 

comunidade internacional, conforme expresso na recente declaração da ONU. 

A situação no Brasil exige a nossa cuidadosa atenção, compromisso e 

solidariedade permanentes.  Com a escalada da violência, diminuem os 

espaços de participação democrática, sendo que as populações de baixa 

renda e marginalizadas são as mais afetadas. 

As medidas de austeridade sem precedentes, que levam ao crescimento da 

desigualdade e das divisões sociais acentuadas, estão contribuindo para uma crise 

exponencial. Este cenário convoca o movimento ecumênico para a ação. Como 

afirmado na declaração do FE ACT Brasil (o Fórum ACT no Brasil – leia em 

http://bit.ly/2sAsWSz), é essencial que provisões sociais do Estado sejam 

restauradas e que as instituições democráticas sejam revitalizadas e fortalecidas 

para a garantia da inclusão social, revertendo assim a tendência para uma maior 

desigualdade. Deve-se buscar a distribuição de renda, a arrecadação justa de 

impostos para os mais ricos, os processos políticos de transparência e a aplicação 

justa e imparcial da lei (para aderir à nota, acesse https://goo.gl/QkVdvQ)       

Nós reafirmamos o nosso compromisso de caminhar ao lado das pessoas 

diretamente afetadas pelas decisões injustas que estão sendo tomadas. Nós, 

representantes do movimento ecumênico mundial, convocamos, portanto, para 

uma restauração dos princípios e processos democráticos, levando em consideração 

as vozes das pessoas mais excluídas. 

Todos os setores da sociedade estão convocados para assumir responsabilidade e 

ajudar a revirar a atual onda de intimidação e violência. É tempo para uma reflexão 

ativa, para levantar vozes proféticas e dar-nos as mãos em solidariedade. 

"Que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja 

como uma corrente que não para de correr!" (Amós 5:24) 

 

A Aliança ACT é uma coalizão internacional de 145 igrejas e organizações baseadas na fé, 

que trabalham nas áreas de ajuda humanitária, desenvolvimento e incidência em mais de 

100 países. http://actalliance.org/ 
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