DOCUMENTAÇÃO

Anistia
I - MENSAGEM DE NATAL DO CONSELHO DIRETOR DA IECLB
A época de Natal, lem bra-nos, de m odo especial, que Deus
enviou seu Filho Jesus Cristo, para re co n cilia r o m undo consigo
nesm o , conform e nô-lo diz o ..póstolo Paulo no 59 capítulo da sua
Segunda Carta aos Coríntios. S ofrendo e m orrendo por nós, Cristo
assum iu nosso pecado, derru ba n d o assim as barreiras que de Deus
nos separam e incu m b ind o -no s com o m inistério da reconciliação.
O fato da reco ncilia ção com Deus, por interm édio de Cristo,
contradiz a uma convivência de pp "soas, m arcada p or ódio. agressi
vidade e violência. Pela cria nça de Belém som os cham ados à paz,
ao am or e à re con ciliação com nosso inim igo, também com tais que
de nós discordam ou nos são incôm odos. Por esta razão, sentim onos im pelidos a con vid ar to do s os m em bros de nossa Igreja e da
fam ília bras1 ira que reconheçam na re conciliação oferecida por
Deus o com prom isso de re inicia r uma vida baseada nc pordão e no
respeito m útuos.
Nos últim os anos ocorreram na sociedade brasileira p ro fu n 
das e dolorosas rupturas. Na intenção de garantir a segurança
nacional, se tem subm etido o País a leis de exceção. Sob a vigência
de tais leis, m uitos cidadão s sofreram perseguição, prisão, cassação
ou banim ento, sem a possibilidade de re co rre r ao d ire ito legítim o de
defesa. Foram desencadeadas m últiplas form as de violência, culm i
nando em sequestros, to rtu ra s e até assassinatos. Suas vítimas
ainda hoje suportam as co nseqü ências físicas, m orais e p rofissio
nais dos sofrim e nto s vividos. M ilhares de co n cidad ãos estão im pedi
dos de exercer sua cidadania, com todos os deveres e dke ito s ^eia
decorrentes.
Neste Natal de 1978, conclam am os a todos: juntem os as
mãos e participem os intensam ente na prom oção da reconciliação
da com unidad e brasileira. V erdadeira reco n cilia çã o in clu i uma
anistia a todos os atingido s pelas leis de exceção. Em penhem o-nos,
pois, por esta anistia que som ente será com pleta se acom panhada
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da realização de o utro s anseios nacionais, tais com o a revogação
plena das leis de exceção, a restituição integral da liberdade e
autonom ia de ação aos poderes legislativo e ju d iciá rio , a observân
cia dos direitos hum anos e o restabelecim e nto do estado de direito.
P artindo da reco nciliaçã o que nos é dada em Cristo, q u e re 
mos neste ano celebrar o Natal e convocam os todos os m em bros da
IECLB a nrarem nos cu lto s de Natal pela anistia e pela reconciliação
nacional e dos povos, bem com o a m anifestarem sua fé através do
em penho honesto e fra nco por esses valores de uma sociedade
verdadeiram ente reconciliada.
P orto Alegre, 7 de dezem bro de 1978.
S audações fraternais
pelo C onselho D iretor da IECLB
A ugusto Ernesto Kunert

