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                        SINFRAJUPE - FFB                            
Serviço Franciscano de Justiça, Paz e Ecologia  
Família Franciscana do Brasil 

 
 

São Paulo, 27 de novembro de 2022. 

 

CARTA ABERTA À NAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

1Nós, franciscanas e franciscanos do Brasil, reunidos no Encontro Nacional do Serviço Interfranciscano 

de Justiça, Paz e Ecologia – Sinfrajupe, em São Paulo/SP, entre os dias 25 e 27 de novembro de 2022, 

viemos por esta carta denunciar a violência estatal contra as favelas cariocas, em sua maioria 

habitadas pelo povo afro-brasileiro que ceifou a vida de 15 e feriu outros 7 irmãos no Complexo da 

Maré, no Morro do Juramento e no Morro do Estado em Niterói, praticada por meio das polícias 

militar e civil, braços armados do Estado. Repudiamos também a política armamentista e fascista 

implementada no Brasil pelo governo federal, nos últimos anos, que levou ao assassinato de 

professoras e alunos de duas escolas na cidade de Aracruz do Espírito Santo. 

Por meio desta manifestação pública, fazemos memória e renovamos nosso compromisso com a carta 

de princípios do Sinfrajupe, que afirma o dever profético de toda a família franciscana de denunciar “a 

violência que massacra a vida em todas as suas formas”. Por isso nos irmanamos às famílias e 

comunidades, vitimadas pelo racismo e pelo fascismo, que levaram à escalada da violência contra os 

pobres e à divisão ideológica nos seios das famílias e das Igrejas.  

Em comunhão com o magistério do Papa Francisco, convidamos a família franciscana e a sociedade 

brasileira para um rigoroso exame de consciência de modo a melhor acolher, cuidar e defender os 

pobres, os oprimidos e o conjunto da criação em sintonia com o Evangelho. 

Como organização da sociedade civil e parcela do Povo de Deus, empenhada na luta pela justiça, 

solicitamos reuniões online com:  

1. o Procurador do MP e o Presidente da Comissão de Controle das Atividades Policiais do MP 

do Rio de Janeiro; 

2.  Com o Governador do Estado do Rio de Janeiro; 

3. Com a coordenação da Equipe de Transição do Governo Federal - Frente Ampla 

Democrática, com o objetivo de frear o descontrole do uso das armas no Brasil.  
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4. Com a Presidente do STF, Ministra Rosa Weber, em vista de solicitar prioridade no 

andamento das Ações que tramitam com esse enfoque. 

 

Terminamos essa carta aberta, com a certeza de que as entidades citadas irão marcar essas reuniões 

online para mudarmos o rumo e evitar as opressões na conjuntura do Rio de Janeiro e Nacional. 

 

 

Coletivo Sinfrajupe 

 

 

 

CONTATOS 

 

Fábio Paes 

email:fabio.paes@sefras.org.br 

Telefone: (11) 953228588 

 

Jefferson Eduardo dos Santos Machado 

Email: jeffesm@yahoo.com.br 

Telefone: (21) 982464082 

 

Jéssica Maria de Lima Rocha 

Email: jessicalimaro.adv@gmail.com 

Telefone: (86) 999260724 
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