CONSELHO NACIONAL DO LAICATO DO BRASIL

Regional Leste II
Organismo do Povo de Deus da Igreja no Brasil

Circular - 01/2022
Belo Horizonte, 04 de setembro de 2022
Carta aberta a todo o povo de Deus, em especial, povo mineiro que compõe o Regional
Leste 2 da CNBB.
Paz e bem!
O CNLB – Conselho Nacional do Laicato do Brasil- Regional Leste 2, através da
sua presidência, reunida nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2022, em Belo Horizonte,
Minas Gerais, dirige a todo o povo de Deus, ministros ordenados, religiosos (as), e
sobretudo aos leigos e leigas, a seguinte mensagem:
Ao celebrarmos os 200 anos de Independência do Brasil, é importante trazermos à
consciência que, embora sejamos um país de riquezas naturais, minerais, culturais e
tantas outras, nossa história evidencia em todo o tempo as marcas de um país que não
conquistou plenamente sua soberania e liberdade para todos(as). Além de todos os
limites da independência, já notados por ocasião do seu acontecimento, são visíveis nos
dias atuais as marcas da desigualdade social, da fome que assola e coloca em
vulnerabilidade tantas pessoas e famílias, da falta de cuidado e promoção da vida em
todos os seus estágios, do descuido e exploração depredatória da Casa Comum, da
violência e da criminalidade que amedronta e causa tantas mortes, do desemprego,
enfim, da falta de acesso e do desmonte de direitos sociais básicos, essenciais à vida
plena e digna para as pessoas.
Não bastasse todos os problemas citados, são crescentes as posturas, atitudes e
incentivos de pessoas, grupos e instituições que colocam em crise e buscam
desconstruir o modelo de estado democrático de direitos, confrontam e destroem a
democracia.

Mais do que nunca, é urgente e necessário que os cristãos leigos e leigas, todo o povo
de Deus, chamados e confiados à missão de testemunhar os valores do Evangelho e da
construção de um reino de amor, de justiça, de igualdade, se unam para dizer ao Brasil
e ao mundo que somos um povo da esperança, que nossa adesão a Jesus Cristo e ao
seu projeto nos impelem a testemunhá-lo e assumi-lo concretamente na sociedade.
O Grito dos Excluídos, mais do que uma articulação, é um processo, uma manifestação
popular carregada de simbolismo, que integra pessoas, grupos, entidades, igrejas e
movimentos sociais comprometidos com as causas dos excluídos. Ele brota do chão, é
ecumênico e vivido na prática das lutas populares por direitos. A proposta não só
questiona os padrões de independência do povo brasileiro, mas ajuda na reflexão para
um Brasil que se quer cada vez melhor e mais justo para todos os cidadãos e cidadãs.
Assim, é um espaço aberto para denúncias sobre as mais variadas formas de exclusão.
Nesse ano de 2022, unamo-nos, pois, às diversas organizações e mobilizações em
nossas realidades locais, tornando-nos uma só voz para gritar: “Vida em primeiro
lugar”, “Brasil: 200 anos de (in)dependência. Para quem?
Reiteramos nosso apoio e adesão às causas defendidas pelo Grito dos Excluídos e
conclamamos a todos(as) para participar, se envolver e testemunhar, pois, “Cristo nos
libertou para que sejamos verdadeiramente livres” (Gálatas 5,1).
Fraternalmente,
CNLB – Conselho Nacional do Laicato do Brasil – Regional Leste 2.
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