
Dos 45.429 homicídios ocorridos no Brasil em 
2019, 51,3% vitimaram homens e mulheres 
jovens entre 15 e 29 anos. São 23.325 vidas 
interrompidas no auge da sua juventude, dos 
sonhos e planos de um futuro melhor. A cada 23 
minutos, um jovem negro é assassinado no 
Brasil! A CESE segue somando às lutas das 
juventudes. Acreditando nas suas energias 
produtivas, na criatividade e na ousadia para 
construir os rumos do país; no seu potencial de 
transformar o mundo e no seu mais essencial 
direito: o de viver!

Nessas eleições, vote em quem pensa no 
futuro das juventudes através da educação, 
não de acesso a armas.Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir defendendo o

 DIREITO À VIDA DAS JUVENTUDES

2022

''Ninguém o despreze pelo fato de você ser 
jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na 
palavra, no procedimento, no amor, na fé e 
na pureza''
(1 Timóteo 4:12)
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A CESE conclama todas as pessoas de fé, 
q u e r  a t u e m  o u  n ã o  j u n t o s / a s  a o s 
movimentos sociais, a refletirem e se 
posicionarem diante do quadro político atual. 
Estamos vivenciando um processo eleitoral 
com manifestações de ódio, intolerâncias e 
ampla disseminação de mentiras que 
invadem as redes sociais e fustigam mentes 
e corações, ameaçando a vida democrática e 
a legítima disputa no campo das ideias.

Não por acaso, grupos e movimentos sociais, 
a opinião pública e a mídia internacional 
acompanham com interesse e preocupação 
os destinos do Brasil que será decidido no 
próximo 2 de outubro. Precisamos estar 
atentos/as para eleger pessoas, nas 
instâncias estaduais e federais, que estejam 
alinhadas à defesa de direitos. O que está em 
jogo é o futuro de nossa democracia diante 
das medidas que cada vez mais desfiguram a 
Constituição de 88.

Neste ano, a Campanha Primavera para a 
Vida abraça o tema “Andar com Fé pelos 
caminhos da Democracia: Vivam como 
pessoas livres, mas não usem a liberdade 
como desculpa para fazer o mal; 1 Pedro 
2.16a” trazendo a discussão sobre o 
momento político vivido pelo Brasil de 
ataques constantes contra suas instituições 
d e m o c r á t i c a s  e  o  c o m p ro m i s s o  d a 
organização com a sua radicalidade. 

Queremos, junto com a sociedade civil 
organizada, superar o mais rápido possível 
essa sensação de medo, de insegurança 
pública e social, de misoginia, racismo, 
intolerância religiosa e preconceitos de 
gênero. Devemos estar atentos/as para 
superar a perpetuação de um clima hostil por 
parte de qualquer grupamento social ou de 
dentro das instituições que compõem o 
Estado Brasileiro.

Para a CESE e o movimento ecumênico, o 
encaminhamento das crises econômica, 
social e ambiental são inseparáveis da luta 
por direitos, da retomada das políticas 
públ icas inclusivas para atender às 
condições dignas de vida das amplas 
parce las  que  foram h istor icamente 
excluídas. É com esse espírito de confiança 
nas instituições e na democracia que a CESE 
convida as igrejas, movimentos sociais e 
todas as pessoas de boa fé a exercerem sua 
cidadania ativa neste 2 de outubro.

Vivam como pessoas 
livres, mas não usem 

a liberdade como 
desculpa para fazer 

o mal

(I Pedro 2:16 a)

‘‘

‘‘

Vamos para as urnas 
com consciência!

De janeiro a dezembro de 2021, foram destruídos 
10.362 km² de mata nativa da Amazônia, 
segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente 
da Amazônia (Imazon). O número é 29% maior 
que em 2020. Modos de vida são excluídos, 
espécies de animais extintas e até mesmo povos 
de diferentes etnias são exterminados, nesse 
movimento sangrento. É por compreender que 
não há vida nos campos, nas cidades, nos rios ou 
nas florestas sem um meio ambiente em 
equilíbrio é que a CESE apoia as lutas e os modos 
de vida dos povos tradicionais, indígenas, 
quilombolas, entre tantos outros.

Quando se consideram alimentos consumidos no 
Brasil, 70% vêm da agricultura familiar, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Quem alimenta o povo 
brasileiro com alimentos saudáveis são as 
pequenas famílias agricultoras. Em quantidade e 
qualidade! Ao longo de seus 49 anos de história, a 
CESE tem se posicionado a favor da reforma 
agrária, da agricultura familiar, das populações 
tradicionais, da agroecologia e da produção de 
alimentos saudáveis para a população brasileira. 

Nessas eleições, vote pela 
democratização do acesso à terra.

Nessas eleições, vote na bancada 
indígena! Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir defendendo 

DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS!

Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir defendendo a

AGROECOLOGIA!

“(...) Mas, ao sétimo, a soltarás e deixarás 
descansar, para que possam comer os pobres 
do teu povo, e do sobejo comam os animais 
do campo. Assim farás com a tua vinha e com 
o teu olival” (Êxodo 23:11)

“Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o 
colocou no Jardim do Éden para o cultivar e 
guardar” (Gênesis 2:15)



Entre 2020 e 2022, o Governo Federal certificou 
239 mil hectares de fazendas dentro de Terras 
Indígenas (TI). A última TI homologada no Brasil 
foi a Baía dos Guató, em 2018.

O Brasil é um país que historicamente extermina 
povos indígenas e mata l ideranças das 
populações tradicionais. A CESE atua na 
promoção, defesa e garantia de direitos no Brasil 
e através de suas iniciativas, ecoa o grito de dor e 
clama por justiça aos que tombam na luta pela 
demarcação de seus territórios! Para a CESE, 
votar de forma consciente é garantir que povos 
indígenas e comunidades tradicionais sejam 
respeitadas em seus direitos e representados na 
sua diversidade cultural.

Nessas eleições, vote pela democratização 
do acesso à terra.

Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir defendendo a

LIBERDADE DE EXPRESSÃO! 

Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir defendendo a demarcação de 

TERRITÓRIOS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS! 

''O proveito da terra é para todos; até o rei se 
serve do campo'' (Eclesiastes 5:9)

Segundo pesquisa feita pelo Instituto de Estudos 
e Pesquisa em Comunicação, em 2018, apenas 
seis grupos de comunicação detêm 667 veículos 
dentre rádios, jornais e emissoras de TV no Brasil. 
A l é m  d a  m í d i a  h e g e m ô n i c a ,  g r u p o s 
internacionais detém as mídias sociais que 
direcionam o que acessamos com interesses 
ideológicos e comerciais.   Práticas de 
cerceamento à liberdade de expressão que já 
ocorriam no Brasil em episódios constantes de 
violência a comunicadores/as e repressão às 
rádios comunitárias, encontraram um ambiente 
propício para se multiplicar nesse governo que 
disseminam mentiras,  combate os ativismos e 
as manifestações legítimas em defesa da 
Democracia. A CESE atua em rede com diversas 
organizações da sociedade civil para fortalecer 
narrativas e unir pautas que defendem direitos.

Nessas eleições, vote em pessoas que 
potencializam vozes historicamente 
caladas.

''Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, 
tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o 
que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de 
boa fama, se há alguma virtude, e se há algum 
louvor, nisso pensai'' (Felipenses 4:8)

O Brasil já foi, um dia, o país que comemorou a 
diminuição em 82% do número de brasileiros e 
brasi le i ras  que v iv iam em si tuação de 
subalimentação. O país que saiu do Mapa da 
Fome! Mas a realidade hoje é de incerteza sobre 
conseguir ou não se alimentar todos os dias para 
mais da metade da população do país. Segundo 
dados da Rede Brasileira de Pesquisa em 
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
(Rede  PENSSAN) ,  são  125 mi lhões  de 
brasileiros/as nesta situação e 33 milhões 
passam fome. A CESE sabe quem são as pessoas 
que combatem a fome todos os dias: os 
movimentos sociais, as pequenas famílias 
agricultoras, as comunidades tradicionais. 

Uma parcela expressiva da população brasileira 
vive em moradias precárias. Metade dessas 
moradias não tem esgoto, a infraestrutura urbana 
é de baixa qualidade e a regularização fundiária é 
insuficiente. São 184.638 pessoas que vivem em 
situação de rua no Brasil, segundo dados do 
Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com 
a População em Situação de Rua /UFMG. Nas 
grandes cidades o transporte público é 
insuficiente, de má qualidade e com tarifas cada 
vez mais caras. Está na hora de ver quais 
candidaturas têm o compromisso em governar 
para termos cidades mais justas e inclusivas, 
onde as pessoas tenham como morar e viver com 
dignidade.  

E é ao lado delas que a CESE sempre 
estará. Nessas eleições, vote em quem nos 
alimenta, não em quem nos mata de fome! 

Convidamos todas as pessoas a exercerem 
sua cidadania ativa nessas eleições!

Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir combatendo a

FOME!

Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir defendendo a

MORADIA DIGNA!

‘’Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão: 
dai-lhes vós de comer’’ 
(Mateus 14:16)

‘’A terra não será vendida perpetuamente, 
pois a terra me pertence e vós sois para mim 
estrangeiros e hóspedes. Para toda a 
propriedade que possuirdes, estabelecereis 
o direito de resgate para a terra’’    
(Lv 25,23-24)



Infelizmente, não faltam dados que escancarem o 
racismo estrutural no Brasil. Se a desigualdade 
racial continuar diminuindo em um ritmo tão 
lento, apenas em 2089 teremos igualdade 
salarial entre brancos/as e negro/as; negros tem 
quase 3 vezes mais chances de ser morto no 
Brasil; em Salvador, Fortaleza e Recife 100% dos 
mortos em ações policiais são negros/as. Ao 
longo de uma trajetória de quase 50 anos, a CESE 
sempre apoiou movimentos, organizações e 
grupos populares da população negra, dando sua 
contribuição para fortalecer a luta antirracista no 
país. Nessa eleição, vote em candidaturas 
antirracistas!

O Brasil é um país que deve abraçar todas as 
pessoas que nele vivem, independentemente de 
sua crença ou religião, inclusive aquelas que não 
tem crença alguma. Se isso é verdade, é correto 
que autoridades definam leis baseadas na sua 
crença pessoal? É legítimo que as religiões 
defendam suas crenças nas suas comunidades 
de fé. No entanto, utilizar a religião como moeda 
de troca ou para impor leis de um grupo religioso 
sobre todas as pessoas é um atentado contra o 
Estado que deveria acolher e defender os direitos 
de todos cidadãos e cidadãs.

A CESE é uma organização ecumênica 
que defende a voz profética das igrejas 
e a atuação política cidadã para denunciar 
violações de direitos. No entanto, defende 
que cada pessoa deve ser respeitada nas 
suas liberdades e escolhas.

Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir defendendo a

ESTADO LAICO.

É preciso lutar por um Brasil que 
entenda eacolha pessoas pretas, ao invés 
de matá-las.

Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir defendendo a

LUTA ANTIRRACISTA.

''Vivam como pessoas livres, mas não usem a
liberdade como desculpa para fazer o mal'' 
(I Pedro 2:16 a)

“Não há mais judeu nem gentio, escravo nem 
livre, homem nem mulher, pois todos vocês 
são um em Cristo Jesus”  (Gl 3.28)

Há dois anos, vivenciamos o agravamento das 
desigualdades sociais que tem elevado a 
violação dos direitos das mulheres brasileiras. 
Crescimento do feminicídio e das taxas de 
desemprego entre as mulheres; ampliação do 
discurso de ódio e da violência contra trans e 
lésbicas; escancaramento do racismo e dos 
fundamentalismos; destruição de territórios, 
a u m e n t o  d a  v i o l ê n c i a  n o  c a m p o  e  d a 
contaminação por agrotóxicos refletem como as 
raízes capitalistas, racistas e patriarcais ampliam 
as desigualdades e as violências contra as 
mulheres, sobretudo no período epidêmico. A 
CESE se coloca ao lado das mulheres – negras, 
quilombolas, pescadoras, trabalhadoras 
domésticas, camponesas, indígenas e tantas 
outras - que lutam, há séculos, contra a opressão 
e a injustiça, apontando caminhos para a 
liberdade e a igualdade. Compreendemos que 
enfrentar as desigualdades de gênero e étnico-
raciais é fundamental para afirmar a democracia 
e os direitos humanos no Brasil.

A Lei da Terceirização e a Reforma Trabalhista 
afetaram profundamente os direitos conseguidos 
com muito suor pela classe trabalhadora e 
favoreceram os/as empregadores/as. Além da 
precarização do trabalho, o Brasil encerrou o 
segundo semestre de 2022 com 10,1 milhões de 
desempregados/as, segundo dados do IBGE.  O 
contexto de extremas desigualdades sociais, 
desemprego estrutural e precarização das 
relações de trabalho, define um modelo de 
desenvolvimento que desconsidera diferentes 
modos de vida e aprofunda a segregação racial e 
a subordinação das mulheres.

A CESE é uma organização ecumênica 
que defende os direitos trabalhistas por 
entender que a dignidade humana no 
mundo do trabalho não pode retroceder e 
penalizar ainda mais a classe trabalhadora 
que, com seu suor e sua mão-de-obra, 
contribuem para o desenvolvimento do 
país.

Nessas eleições, vote em mulheres negras e 
ativistas dos movimentos sociais.

Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir defendendo o

TRABALHO DIGNO!

Andar com FÉ pelos caminhos da

DEMOCRACIA
é seguir defendendo a

VIDA DAS MULHERES! 

‘’Criou Deus o ser humano à sua imagem, à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou’’ (Gênesis 1:27)

‘’Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: 
comer, e beber, e gozar cada um do bem de 
todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo 
do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe 
deu; porque esta é a sua porção’’ 
(Eclesiastes 5:18-19)
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