
 

 

Carta de Justiça e Paz às/aos Piauienses 

 

 

Justiça e Paz se abraçam. Sl 85. 

 

 

A Comissão Brasileira de Justiça e Paz do Piauí, em comunhão e esperança se 

dirige a todas as mulheres e homens do Estado do Piauí.  

Inspiradas e inspirados na mensagem da CNBB ao povo brasileiro sobre o 

momento atual, e a exemplo da Nota da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da Carta da 

14ª Romaria da Terra e da Água do Piauí, das professoras e professores da Faculdade de 

Direito do Largo do São Francisco (USP) em sua carta pela democracia, afirmamos nosso 

compromisso por justiça social, paz e direitos humanos. 

Reconhecendo os tempos difíceis em que nos encontramos, diante de uma grave 

crise complexa e sistêmica, somos provocados a estar ainda mais vigilantes aos cenários 

de intolerância religiosa, manipulação das religiões, fake news, racismo estrutural, 

violência de gênero e ameaça ao Estado Democrático e Social de Direito.  

São as pessoas empobrecidas as mais impactadas por essas relações de miséria 

e subcondição humana, que ferem as suas dignidades e o Coração de Deus, motivo pelo 

qual reforça-se a necessidade de fazermos sempre a opção preferencial e evangélica para 

com as pessoas marginalizadas, sofredoras e esfarrapadas do mundo. 

Neste momento, ao comemorarmos o bicentenário da Independência do Brasil, 

é fundamental lembrarmos a história e a bravura do povo piauiense no processo de 

construção da nação brasileira, da sua territorialidade, da identidade e do pertencimento 

ao Estado formado e constituído.  



Assim, denunciamos todo o tipo de movimentação de ruptura da ordem 

institucional, seja velada ou explícita, que desrespeita os poderes e as instituições do 

Estado, e as forças que emanam da sociedade organizada sob a égide da Constitucional 

Cidadã de 1988.   

Portanto, conclamamos a todas e todos Piauienses que defendam sempre o 

Estado Democrático e Social de Direito e os projetos comprometidos com o bem viver 

dos povos, a justiça social, a defesa integral da vida, da casa comum, dos pequenos 

territórios, prezando pela dignidade da pessoa humana, esta que é força motriz e base dos 

Direitos Humanos.  

Observando o Evangelho e o mandamento maior do Amor, construiremos as 

chaves principais para bem viver, cuidando integralmente da vida, dom de Deus, 

abundância plena.  

Por fim, destacamos a importância da instalação da Comissão de Justiça e Paz 

no Piauí e nos colocamos à disposição de todas as Igrejas Diocesanas do Regional 

Nordeste 4 da CNBB, das pastorais, movimentos, serviços e organismos, das religiões e 

grupos organizados da sociedade, para ser instrumento aberto de diálogo plural, diverso, 

inculturado e de concretização de direitos.  

 

Justiça e paz a todas e todos.  

 

Teresina, Piauí, 07 de setembro de 2022. 

28º Grito dos Excluídos e Excluídas. 
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