CARTA DE GRAMADO

MANIFESTO À NAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
A PRÁTICA DA CORRUPÇÃO E DESTRUIÇÃO
DA VIDA E DA FAMÍLIA
A CBB - Convenção Batista Brasileira, representante da denominação Batista no Brasil, presente há mais de
140 anos no país, reunida em sua Assembleia Geral Ordinária nos dias 06 a 10 de fevereiro de 2015, na cidade
de Gramado-RS, que compreende o universo de mais de 12.700 templos e aproximadamente 3.000.000 de batistas distribuídos em todos os estados da Federação, decidiu que, em face ao sentimento de inquietação que assola toda a nação, especialmente quanto à corrupção generalizada e endêmica que atinge a maioria das esferas
de poder público e privado, bem como, o avanço de conceitos e ideias nocivas e destruidoras da instituição da
família em todos os segmentos que compõe a sociedade, vem através da presente Carta, se MANIFESTAR nos
seguintes termos:
Considerando que nós batistas, em razão do que cremos e observamos, de acordo com a Bíblia Sagrada e os
ensinamentos deixados por Jesus Cristo;
Considerando os princípios morais e legais que norteiam a boa ética dos deveres e direitos fundamentais dos
brasileiros;
Entendemos:
Que a aplicação dos recursos públicos devem ser administrados e direcionados exclusivamente para melhoria da qualidade de vida da população e o bem estar social, promovendo desenvolvimento integral do ser
humano;
Que a corrupção lesa e infelicita toda a nação, submetendo-a a um sofrimento cruel e desumano, com os
desvios das finalidades na aplicação dos recursos que deveriam ser destinados às áreas da educação, saúde,
habitação, transporte, segurança, infraestrutura, dentre outras, que geram crise e desestabilização social, política
e econômica de toda a nação;
Que os valores e princípios que fortalecem a “Instituição Família” estão sendo frontalmente distorcidos e
atacados, resultando no seu enfraquecimento moral e espiritual, decorrente, principalmente, da disseminação
maléfica de determinados meios de comunicação;
Que o surgimento recente de projetos de lei, normas, regulamentos e procedimentos contrários à família,
ferem, desvirtuam e descaracterizam o comportamento consolidado da instituição familiar, segundo os princípios bíblicos, constitucionais, éticos e morais;
Conclamamos:
Que todas as autoridades constituídas da nação, assumam o compromisso de observar os princípios legais e
morais buscando garantir a aplicação eficiente dos recursos públicos em prol de toda a população, bem como,
a punição exemplar para aqueles que praticam atos de corrupção, conforme Eclesiastes 8.11:
“Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais
filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal” (Bíblia Sagrada - KJA);
Que todos os cidadãos, independentemente de sua convicção religiosa e classe social, sejam convocados a
um comprometimento com a postura e comportamento íntegros na prática de valores éticos e morais, evidenciados nas atitudes do dia a dia e nos mais variados procedimentos da convivência humana e social;
Que toda a sociedade brasileira avance na defesa da manutenção e resgate dos valores basilares constitutivos
da família, composta a partir da união de um homem e uma mulher conforme texto constitucional, como célula
mater e núcleo fundamental para o desenvolvimento saudável do relacionamento humano.
Por fim, nós, batistas brasileiros, assumimos publicamente o compromisso de orar pelas autoridades, apoiar
e contribuir para as iniciativas de moralização e construção de valores a serem praticadas por todo cidadão
brasileiro.
Gramado-RS, 10 de fevereiro de 2015.

