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CARTA DE PALMAS 
 

“Aprenda a fazer o bem! Busque a justiça, acabe com a opressão.  

Lute pelos direitos do órfão e defenda a causa da viúva” (Is 1, 17) 

 

Nós, organismos e pastorais sociais da Arquidiocese de Palmas, Igreja da Amazônia, reunidos 

com as lideranças paroquiais, comunidades quilombolas, povos indígenas e movimentos sociais 

durante a 1ª Semana Social, com o tema Pastoralidade e Ação Social Transformadora e o lema, “Eu 

vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10), queremos celebrar o nosso 

compromisso evangélico em favor dos mais pobres e excluídos, conforme o nosso Irmão e Salvador, 

Jesus de Nazaré (Lc 4,19ss). Motivados e desafiados pela nossa fé, não podemos ficar surdos e cegos 

à situação em que vive nosso povo. Não devemos separar a promoção humana da evangelização. 

Ignoraríamos o maior dos mandamentos do Senhor, ou seja, estaríamos negando o eixo do Evangelho 

que é o amor ao próximo, principalmente ao que sofre e se encontra em necessidade (EN 31). 

Também não podemos ser indiferentes à realidade de violência, de desigualdade social, de 

exploração e de marginalização em que vivem nossos irmãos, de todas as ameaças aos seus direitos 

e nem à crise do estado de direito que impera no Brasil. E menos ainda, indiferentes ao sofrimento da 

nossa Casa Comum, que está ameaçada pelo modelo de desenvolvimento predador e mercantilista 

que só busca a cobiça e a ganância de uns poucos, que põem, em primeiro lugar, a economia e não a 

vida.  

Somos convidados pelo Papa Francisco a compreender que “os seres humanos e a natureza 

não devem estar ao serviço do dinheiro. Digamos NÃO a uma economia de exclusão e de 

desigualdade, onde o dinheiro reina em vez de servir. Esta economia mata. Esta economia exclui. 

Esta economia destrói a Mãe Terra” (papa Francisco, Mensagem aos Movimentos Sociais no II 

Encontro na Bolívia). Esta economia transforma em mercadoria todos os bens da criação e corrompe 

a relação de fraternidade e respeito com os irmãos. Tudo está ameaçado pelo mercado, que não 

entende que a terra é sagrada, que a água é sagrada, que as matas são sagradas!  Todos são dons de 

Deus para todos e são direitos inalienáveis. 

Vemos que o número de pessoas em extrema pobreza tem aumentado, o castigo da fome está 

voltando a torturar aos mais empobrecidos no Brasil. Há uma minoria se enriquecendo com os bens 

da natureza que Deus deixou para todos nós.   

Aquele que escuta o clamor do povo se revela na voz dos pobres da terra, das matas, das águas 

e das florestas, que clama até nós, por justiça e dignidade. O Senhor disse: “Eu vi, eu vi a aflição do 

meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço 

seus sofrimentos. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir desta 

terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel” (Ex 7-8b).  

A 1ª Semana Social da Arquidiocese de Palmas, em todas as suas atividades, desde a abertura 

até o Seminário sobre Direitos, Justiça Socioambiental e Bem Viver, possibilitou encontros para 

dialogar, discernir, analisar e buscar juntos caminhos e alternativas às questões sociais que o povo 

está vivendo, métodos e práticas pastorais que contribuam para o fortalecimento da dimensão social 

da evangelização, em todos os espaços eclesiais. Nós nos sentimos interpelados pela Doutrina Social 

da Igreja que nos orienta a testemunhar a razão de nossa fé, a sermos uma Igreja Samaritana, em 

Saída, Profética, que promova a Ecologia Integral em todas suas ações e dimensões, que reconheça 

que não cuidar da Casa Comum “é uma ofensa ao Criador, um atentado contra a biodiversidade e, 

definitivamente, contra a vida” (DAp 125). 

Esta Casa Comum não está vazia, está habitada por povos indígenas, comunidades 

tradicionais, quilombolas, pescadores, camponeses, operários, mulheres, jovens, crianças e anciãos, 
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dos campos e das cidades, da periferia e do centro, estudantes e profissionais, que buscam desde suas 

próprias identidades, culturas e fé, a vida em abundância que Jesus nos prometeu (Jo 10,10). 

E é nesta defesa da Mãe Terra e da fraternidade universal, orientada nos ensinamentos de São 

Francisco, que buscamos ser sementes de esperança e de paz! Buscamos o Evangelho como horizonte 

para nos iluminar e pedimos aos mártires que nos deem a graça da profecia, para desmascarar os 

males e destruir as causas que provocam dor, violência, desesperança e morte.  

Juntos, transformemos, a cada dia, nossa Igreja “em advogada da justiça e defensora dos 

pobres” (DAp 223). Peçamos a intercessão de Maria de Nazaré, que com seu cântico libertador, nos 

encoraja a anunciar que “o Senhor derruba dos tronos os poderosos e enaltece os humildes” (Lc 1, 

52). Possamos, com abertura de coração e com anseios de mudança fazer tudo o que Ele nos mandar, 

reconhecendo que “o solo, a água e tudo é carícia de Deus” (LS 84).  
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