NOTA DE SOLIDARIEDADE AO PADRE KELDER BRANDÃO
(Vigário Episcopal para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória)

Prestamos nossa solidariedade e mantemo-nos ombro a ombro com o Padre Kelder Brandão neste
momento em que sua atuação afirmativa contra o obscurantismo torna-se ainda mais importante
para a sociedade capixaba.
A trajetória incansável de um sacerdote, como o Padre Kelder, que luta de forma intransigente em
defesa da vida, o marcou profundamente por vivências que o convocam a jamais se omitir diante de
qualquer forma de opressão. Seja na sua luta contra o extermínio de jovens em São Pedro e em
outras regiões de vulnerabilidade social em que o braço armado do Estado faz suas vítimas, seja na
articulação com movimentos populares, fóruns, coletivos, Kelder aprendeu que a luta pela vida
exige tomada de posição. Contra quem se irmana à violência, contra quem nega as contribuições da
ciência para o bem comum, contra quem se vale da intolerância fundamentalista para eliminar o
outro, contra quem afronta os direitos humanos para que apenas alguns tenham garantia de
dignidade. São esses, sim, os “inimigos da igreja” mencionados pelo Padre Kelder, que, como aponta
a Encíclica Papal “nao pode e nem deve ficar à margem da construção de um mundo melhor, nem
deixar de despertar as forças espirituais que possam fecundar toda a vida social”.
Pelos preceitos da religião que nosso companheiro professa, a política partidária jamais deve fazer
parte das práticas sacerdotais, como inequivocamente mostra o percurso de luta, caridade e
responsabilidade de Padre Kelder. Os mesmos preceitos estabelecem que aos líderes da igreja e
também a todos os fieis cabe se empenharem pela vida social, contra projetos que,
concretamente, ameacem oprimir ainda mais os oprimidos, excluir ainda mais os excluídos e
promover a violência como se fosse natural e inevitável. Com Kelder, mantemo-nos na luta contra
o obscurantismo que viceja quando nos furtamos a assumir nosso lugar ao lado dos mais
vulneráveis.
Vitória – ES, 25 de novembro de 2020.

ABJD (Associação Brasileira de Juristas pela Democracia)
Adufes (Associação dos Docentes da UFES, Seção Sindical do ANDES-SN - Diretoria)
Amus (Associação de Mulheres Unidas da Serra)
Associação Ateliê de Ideias

Associação Gold: Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade
CADH (Centro de Apoio aos Direitos Humanos)
CEBI Centro de Estudos Bíblicos ES
CDDH-Serra (Centro de Defesa dos Direitos Humanos)
CEC Coletivo de Estudos de Conjuntura
Central Única dos Trabalhadores
Centro de defesa Dom Tomás Balduíno
Círculo Palmarino
Coletivo de Agitação Antifascista
Coletivo Dona Astrogilda
Coletivo Educação pela Base
Coletivo Mães Eficientes Somos Nós
Comitê Popular de Proteção dos Direitos Humanos
CONERES (Conselho de Ensino Religioso do ES)
CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, Seção ES)
Conselho Regional de Serviço Social-CRESS
CSP Conlutas
FETAM – ES
Fórum Bem Maior (Forum de Moradores do Território do Bem)
Fomes (Fórum de mulheres do ES)
Fórum Capixaba em Defesa da Vida dos Trabalhadores
Fórum Capixaba de Lutas Sociais
Fórum de Homens Capixabas pelo fim da violência contra as mulheres
Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos do ES

Fórum Estadual de Promoção da Liberdade Sindical no Estado do Espírito Santo
Fórum Metropolitano Sobre Drogas
Instituto Raízes
Intersindical CCT
Luta Unificada dos Trabalhadores da Educação - LUTE/ES
MNDH/ES (Movimento Nacional dos Direitos Humanos)
MNU (Movimento Negro Unificado)
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra
Movimento em Defesa de Direitos e Serviços Públicos de Qualidade
Movimento Mulheres em Luta -MML ES
Núcleo BrCidades do Espírito Santo
Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida - NC-ACD
Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial do Espírito Santo
PO - Pastoral Operária ES
Resistência e Luta Educação ES
Sinasefe Ifes
SINDIALIMENTAÇÃO-ES - Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação do ES
Sindicato dos Bancários
Sindicato dos Empregados no Comércio
Sindicato dos Ferroviários do ES/MG
Sindicato dos Jornalistas
Sindimármore
Sindipúblicos
Sindseg-Gv-ES - Sindicato dos Vigilantes da Grande Vitória

Sintufes (Sindicato dos Trabalhadores da UFES)
SINDFER (Sindicato dos ferroviários do ES/MG)
Sindipetro
Sispmc
A lista de assinaturas desta nota foi fechada às 10h do dia 26/11. Será atualizada na página do
Fórum Capixaba de Lutas Sociais no Facebook. OBRIGADA/O POR DIVULGAR!

