COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ
ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA

“Mas, se pensamos a pessoa sem trabalho, dizemos algo parcial, incompleto, porque a pessoa se realiza
em plenitude quando se torna trabalhador, trabalhadora; porque o indivíduo se faz pessoa quando se abre
aos outros, à vida social, quando floresce no trabalho. A pessoa floresce no trabalho. O trabalho é a forma
mais comum de cooperação que a humanidade gerou na sua história. ”
Papa Francisco
Discurso aos delegados da Confederação Italiana dos Sindicatos dos Trabalhadores (CISL),
por ocasião do XVIII Congresso Nacional sobre o tema: “Pela pessoa, pelo trabalho”
(28 de junho a 1º de julho de 2017)

A Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília (CJP-DF) cumpre a missão de
contribuir para o desenvolvimento integral da pessoa humana por meio da prática sincera da
caridade, da fraternidade e da cidadania no seio da sociedade e da Igreja. Firme neste propósito,
a CJP-DF manifesta apoio aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil neste momento em que
seus direitos fundamentais a um trabalho digno e a justos benefícios previdenciários se
encontram ameaçados por propostas de reforma legislativa atualmente em tramitação no
Congresso Nacional.
Convocada pelas centrais sindicais será realizada, no próximo dia 30 de junho, uma nova
“Greve Geral” em todo o país. Trata-se de mobilização legítima, amparada pela Constituição, e
que expressa a resistência cidadã às reformas propostas pelo governo federal ao Congresso
Nacional, ambos, Executivo e Legislativo, imersos em grave crise ética e política, com baixíssimas
taxas de aprovação popular e que, afinal, jamais debateram com a sociedade brasileira,
especialmente com os trabalhadores e suas entidades sindicais, nem submeteram essas
propostas ao crivo do voto popular. Lembramos a advertência do nosso arcebispo, o Cardeal
Sergio da Rocha, para quem as saídas para a crise não podem depender estritamente de
iniciativas políticas ou partidárias, pois “elas também passam pela população, pela mobilização
do nosso povo”. (coletiva de imprensa em 22 de junho de 2017 - CNBB)
A CJP-DF, sempre inspirada pela mensagem do Papa Francisco, não “lava as mãos” diante
dos riscos concretos de eliminação de inúmeras conquistas históricas do povo trabalhador no
Brasil. Manifesta, portanto, apoio à mobilização pacífica e ordeira dos trabalhadores neste dia 30
de junho de 2017, com a esperança de que sua voz ecoe e seja ouvida pelos atuais
representantes da Nação.

Brasília, 29 de junho de 2017.
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