
 Nosso Nosso povo evangélico comemora o alto crescimento de nosso setor nos últimos anos em nossa
nação. O número de evangélicos e de igrejas expandiu, inclusive nos mais diversos espaços e instituições,
sobretudo na política. As projeções mostram que esse número tende a crescer muito mais e fazer com que os
evangélicos se tornem uma grande expressão em meio a nossa nação. Mas, se é verdade que o setor evangélico
cresceu tanto no Brasil, devemos lembrar também que cresceram os números de outros fatores como a
desigualdade, miséria, injustiça, violência, mortes e as opressões em suas variadas formas.  Isso deveria ser
motivo de preocupação e até constrangimento. Pois, apesar de termos crescido tanto em fiéis e igrejas, não
causamos impacto no processo de ruptura com esse sistema maligno e desumano que tem aumentado esses
índices de opressões e maldades contra nosso povo. Não ajudamos nem na desaceleração do crescimento
desses números e quiçá, se não colaboramos, de alguma forma, para o aumento de todas essas injustiças. Não
foi para isso que Cristo nos chamou.
 Por isso, nós evangélicas e evangélicos com senso crítico, incomodados pela Palavra, nos reunimos neste
movimento. Irmãos e irmãs na fé, que creem num Deus vivo, criador e salvador dos céus e da terra. Irmãos e
irmãs que creem num Deus generoso e amoroso, que é capaz de transformar a sociedade e que não o faz só
pelas nossas orações, mas que nos usa enquanto agentes transformadores e abençoadores em nossa nação
para mudar essa realidade. Entendidos que nosso papel no Reino vai para além de nossas denominações,
tomamos uma frente de luta direta. Entendidos de que nós somos missionários e missionárias do Reino de
Deus para pregar justiça, paz, amor e misericórdia, contra todo tipo de injustiça, ódio, opressão e
desigualdade.  Entendidos que numa sociedade isso significa lutar por políticas públicas e governos que visem
a igualde social e o bem do nosso povo. Entendidos de que nós não somos representados por qualquer tipo de
política que prega o desrespeito, que fere os poucos aspectos democráticos que foram conquistados por duras
lutas e a custo de muitas vidas, ou que promove a desigualdade sustentada pelo capitalismo, que faz tirar do
povo de Deus, do povo empobrecido, ou de qualquer cidadão a sua dignidade em favor do enriquecimento de
uma classe, e que fere os direitos humanos, como também destrói a natureza, devastando toda a belíssima
criação que foi feita pela ordem divina. 
 E que portanto, à luz da Palavra, compreendendo essa necessidade e o nosso papel enquanto servas e servos
do reino de Deus em nossa sociedade, nos colocamos à disposição para um movimento social e político,
organizado por cidadãos, unidos por sua fé no Evangelho, em defesa de um política que seja verdadeiramente
para o povo brasileiro. Nos colocamos à disposição de ocupar os espaços políticos e de decisão para defender
a democracia, defender um Brasil de dignidade. Vamos ocupar as Câmaras e Assembleias com nossos irmãos e
irmãs na fé, mas não num projeto de poder como as igrejas tem feito nos últimos anos, ferindo a laicidade do
Estado e criando embaixadores de um sistema opressor e de setores conservadores que iludiram nossos irmãos
e irmãs com vãs teologias, distorções das Sagradas Escrituras, e que anunciam uma palavra que é de tudo,
menos de Deus. Falsos profetas, instigaram um acúmulo avarento nas pessoas, uma vida que valoriza mais as
questões materiais e pseudo-morais do que a dignidade da pessoa humana, contrariando o próprio Evangelho
que nos ensina a não ter apego se não no amor pelo próximo. Diante desse cenário, já denunciado por Cristo,
vamos tomar nosso papel cidadão e de missionários do Reino, e ocupar a política, como um povo de Deus que
em verdade prega e luta pela justiça social, cumprindo os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para
promover a dignidade, a igualdade e a paz para o nosso povo.
 Por isso, convocamos todas e todos nossos irmãos e irmãs na fé para que não se deixem influenciar pelas
enganações deste século, pelas vãs doutrinas, e que estejam alertas contra esses discursos astutos que
contrariam os ensinamentos de Jesus de Nazaré e que, pela palavra de Deus, façamos de fato a diferença.  Que
cresçamos em quantidade de fiéis, mas também em qualidade de transformação de nossa nação, levando ao
nosso povo dignidade, dando ao nu o que vestir, cuidando dos nossos presos, dando comida para que
ninguém tenha fome, acolhendo os refugiados, dando água para que ninguém tenha sede, e recebendo assim,
através das nossas ações sociais e de políticas públicas, nosso Senhor Jesus em cada cidadão e cidadã, como
Ele mesmo nos ensinou em Mateus 25:34-40. Isso se fará quando cuidarmos de todos os oprimidos e oprimidas
por esse sistema que tem ceifado as vidas dos pobres, e principalmente das mulheres, dos negros, dos LGBT’s,
dos estrangeiros, dos indígenas, e de todos aqueles e aquelas por quem nosso Cristo, pela graça maravilhosa,
entregou sua vida na cruz.
 A partir de agora, com fé em Cristo e à Luz da Palavra, com ações missionárias e cidadãs, com a força e
oração de nossos irmãos e irmãs na fé, e de todo o povo que precisa, estaremos unidos na luta política com
uma nova Bancada Evangélica, Popular. Que Deus nos dê graça, e que nosso povo resista!
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