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Descaminhos da política: a encruzilhada da Câmara Legislativa do DF 

Brasília (DF), 27 de setembro de 2016. 

“Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (João 8,32) 

Aos Padres, aos Diáconos, às Religiosas e Religiosas, ao Laicato, movimentos e pastorais da 
Arquidiocese de Brasília, cristãos e pessoas de boa vontade, 

A grave situação nacional não pode desviar nossa atenção do que está acontecendo na 
Câmara Legislativa do DF. Marcada pela eleição de deputados em 2014 que na sua maioria 
representam, com exceções, os setores mais abastados da Capital da República, deixando o 
serviço à dignidade dos pobres sem resposta de políticas públicas. 

Mergulhada numa crise semelhante àquela da Caixa de Pandora, dado o grau de 
envolvimento dos agentes públicos, os membros da Mesa Diretora afastados ainda tentam 
obstruir a apuração dos fatos, que podem trazer luz para compreensão dos esquemas de 
corrupção que ainda teimam em vigorar na política do Distrito Federal. 

A Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília vem a público repudiar a forma 
caluniosa com que estão sendo tratadas as organizações da sociedade civil que cumprindo seu 
papel de cidadania, vigilantes que estavam às condutas dos parlamentares do DF, 
denunciaram o envolvimento de parlamentares que, mesmo diante da calamitosa situação da 
saúde no DF, se locupletaram com recursos da área.  

É motivo de indignação e de necessária mobilização social da população de Brasília a 
condução que se está fazendo do Poder Legislativo na Capital do país. Fizemos muitas lutas 
para conquistar nossa autonomia política, enquanto unidade da Federação, para vê-la utilizada 
como “um balcão de negócios”. 

Cientes de que “embora «a justa ordem da sociedade e do Estado seja dever central da 
política», a Igreja «não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça».1 Todos os 
cristãos... são chamados a preocupar-se com a construção dum mundo melhor.” (Alegria do 
Evangelho, nº 183). Por isso, reiteramos que a política deve estar a serviço do bem comum, 
principalmente dos mais pobres, como afirma papa Francisco: "uma sede egoísta e sem limites 
por poder e prosperidade material leva ao mau uso dos recursos... disponíveis e à exclusão dos 
fracos e desfavorecidos”. (Discurso na ONU) 

Ele ainda segue: “nós vivemos na parte do mundo mais desigual. A distribuição 
desigual de bens continua, criando uma situação de pecado social que clama ao céu e limita as 
possibilidades de uma vida mais plena para muitos de nossos irmãos”. (Discurso A. Latina) 

Convidamos as forças vivas de nossa capital federal para se unirem em diálogo e, 
juntos, procurarmos meios e modos pacíficos para superação dessa grave crise política que se 
abate sobre nossa cidade para que “todos tenham vida, e vida com abundância” (João 10,10). 
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Presidente  

                                                           
1
 Bento XVI, Carta enc. Deus caritas est (25 de Dezembro de 2005), 28: AAS 98 (2006), 239-240. 


