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Contra a exploração extrema do capital, a resistência extrema do
povo!
Profundamente sensibilizados com as companheiras e com os companheiros que se
encontram há 5 dias em ato extremo de greve de fome, buscando a retomada da
democracia, a liberdade do presidente Lula e a denúncia do retorno da pobreza, nós –
Cáritas Brasileira, Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Conselho Pastoral dos
Pescadores (CPP), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Pastoral da Juventude Rural (PJR) ,
Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM) – reunidos em Luziânia-GO, de 03 a 05 de agosto de
2018, por ocasião do terceiro encontro de Pastorais do Campo, queremos demonstrar toda
nossa solidariedade e apoio à Via Campesina Brasil neste ato digno da luta histórica dos
movimentos populares e camponeses.
Este sacrifício corajoso denuncia o aumento criminoso e vertiginoso da fome e da
miserabilidade que atinge 12 milhões de brasileiros, sendo um exemplo de testemunho e
compromisso apaixonado da militância camponesa e popular para com a classe
trabalhadora, os povos tradicionais e originários em extrema vulnerabilidade e com todos
os humildes e oprimidos deste país, que têm sofrido com a perda de seus direitos sociais e
humanos, agravada pela onda de políticas antidemocráticas e de extermínio do governo
Golpista de Michel Temer.

A greve protagonizada por vocês chega em um momento de profunda crise
econômica, política e judiciária, que vem promovendo o desmonte de vários direitos
conquistados pelos povos com muita luta e sangue. O apoio das pastorais do campo não
poderia se dar diferente, do que cerrando fileiras junto aos bravos companheiros. Nós nos
unimos em espiritualidade e luta a este ato profético, que denuncia a estrutura montada
por aqueles que se postam como algozes do povo, de maneira ilegítima, usurpando a
democracia em nome do capital e contra a soberania e o bem viver popular.
Sentimos que vocês atualizam, para nós, a herança de grandes personalidades
históricas como de Mahatma Gandhi, Dietrich Bonhoeffer e Dom Helder Câmara.
O gesto extremo de vocês, nestes dias, é sinal de esperança para que o povo nunca
mais passe fome!
Luziânia, 5 de agosto de 2018
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