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Montes Claros, 24 de abril de 2017
Prezados coordenadores de Pastorais, Movimentos, Associações e todos os leigos e leigas de
nossa Arquidiocese:
Paz e bem!
Como é do conhecimento de todos, o Conselho Permanente da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) lançou um manifesto sobre a situação em que se encontra o País com
essas reformas que estão em curso e suas consequências para o povo brasileiro. Em sintonia
com a CNBB nossa Arquidiocese no último dia 30 de março enviou uma correspondência para
todas as paróquias lerem, no final das Missas, fortalecendo este nosso apoio à CNBB e pedindo a
todos que se mobilizem para que essas reformas não sejam aprovadas. Se forem, isto será uma
agressão à vida e aos direitos sociais da população brasileira.
Várias manifestações estão ocorrendo em nosso País. Também várias Dioceses do País e
mesmo outras igrejas e entidades com a mesma preocupação, estão se unindo para tentar barrar
essas propostas de Reforma da Previdência e Reforma Trabalhista, que estão em curso no nosso
Congresso. Parece que muitos congressistas não estão se importando com essas articulações e
pronunciamentos. Por isso, precisamos ser mais fortes e unidos para se evitar esse grande mal
em nosso país. Algumas centrais sindicais, pastorais e movimentos sociais estão se organizando
para um grande ato de paralisação no dia 28 de Abril deste ano, como forma de protesto a esta
situação, e pedem o apoio da Arquidiocese de Montes Claros neste sentido.
Solicito então que vocês avaliem esta situação e, se possível, juntem-se a todos esses
irmãos nessa paralisação do dia 28, às 15:00 horas, na Praça do Automóvel Clube, estimulando o
pessoal das Pastorais, Movimentos, Associações e demais leigos e leigas a se conscientizarem
sobre esse momento do nosso país, percebendo a necessidade de unirem forças para uma
mudança maior. Não podemos deixar de dar o nosso testemunho e sermos proféticos nesta hora.
Agradeço e solicito a compreensão e a ação possível de vocês para essa causa.
Que o Ressuscitado continue derramando esperanças para o futuro de nosso povo e de
cada um de nós!
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