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   Muitos são os  momentos de celebração da caminhada do 

povo de Deus. Agora, por exemplo, vive a Igreja Católica o momento de 

celebração jubilosa dos 50 anos da instalação do Concílio Vaticano II, cujos 

frutos são excelentes.  

 

   O Concílio indicou, na Constituição Pastoral Gaudium et 

Spes, documento que marca a relação da Igreja com o mundo, que era “muito 

oportuna a criação de um organismo da Igreja universal, com o fim de 

despertar a comunidade dos católicos para que promovam o progresso das 

regiões indigentes e a justiça social entre as nações”.  

 

                              É sob este impulso que surge a Comissão Pontifícia Justiça 

e Paz, criada pelo Papa Paulo VI, em janeiro de 1967, sediada em Roma, com 

representantes de todos os continentes, em cuja mensagem criava, também, o 

Conselho de Leigos.  Foi definida, então, como atividade da Comissão Justiça 

e Paz “o estudo dos grandes problemas da justiça social, com vistas ao 

desenvolvimento das nações jovens e especialmente quanto à fome e à paz no 

mundo”, que recebe mais vigor com a Encíclica Populorum Progressio, em 

março de 1967, que retoma os mesmos temas. 

 

   O Concílio Vaticano II foi, evidentemente, o maior evento 

da Igreja Católica, no século XX, principalmente em sua última metade.  

Convocado pelo saudoso João XXIII, instalado em outubro de 1962, 

prolongou-se até 1965, e, ainda hoje, é reconhecido como "um momento de 

reflexão global da Igreja sobre si mesma e sobre as suas relações com o 

mundo"  (João Paulo II/ 1995). É a Igreja, através de um organismo de tanta 

relevância e responsabilidade, assumindo os desafios do mundo 

contemporâneo. Diante da imprescindibilidade de uma análise e tomadas de 

decisão à luz do Evangelho, renovava-se em seu agir, sem perder e sem se 

afastar das exortações contidas no Sermão da Montanha. 

 

   É com este mesmo espírito que, logo em seguida, o Papa 

Paulo VI recomenda às  Conferências Episcopais nacionais a criação de 



estruturas semelhantes com os mesmos objetivos da Pontifícia Comissão 

Justiça e Paz.  

                                Esses ventos renovadores chegaram ao Brasil, exatamente 

quando os nossos bispos retornavam da Conferência de Medellín, em 1968, 

sacudidos pela “opção preferencial pelos pobres”, expressão proclamada ali, 

mas, há muito e sempre, síntese do Evangelho de Jesus, razão por que, em 

outubro daquele ano, decidiram criar a Comissão Brasileira Justiça e Paz, cuja 

instalação se deu um ano depois, tendo como norte os princípios enunciados 

na Encíclica Populorum Progressio. 

 

                             Sucede que a decisão de criação da Comissão Brasileira 

tinha sido tomada um pouco antes do Ato Institucional nº. 5, com o qual o 

regime militar brasileiro endureceu sua prática. Em decorrência disso, a nova 

Comissão foi logo levada a cumprir um papel especial de proteção aos 

perseguidos pela ditadura. E, logo, começaram a surgir Comissões 

Arquidiocesanas Justiça e Paz, como a de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, 

Santa Catarina, São Luís, Pernambuco...  

 

                                 A Comissão Brasileira, aos poucos, foi ampliando seu 

campo de atuação, mas sem deixar o seu carisma inicial de presença de 

cristãos nas estruturas sociais, centrada nos seguintes eixos: estudo, produção 

de documentos e articulação com outros organismos da Igreja e com 

instituições comprometidas com a causa da justiça social, direitos humanos e 

promoção da dignidade da pessoa.  

       Por isso, a presença das CJPs nos conflitos de terra – 

urbana e rural – na defesa das comunidades indígenas, do direito dos 

encarcerados, do direito à moradia e ao trabalho, do direito da criança e do 

adolescente, do direito à preservação ambiental e contra toda sorte de 

violência policial.  Não deixava de ser esse organismo ligado somente à 

questão do desenvolvimento dos países pobres e das relações entre estes 

países e o mundo desenvolvido, tratada na encíclica Populorum Progressio, 

mas que fora ampliada pelo próprio Paulo VI ao demarcar as estruturas 

definitivas da Comissão, em dezembro de 1976. A Comissão assumia, assim, 

a perspectiva de atuação que iria ser proclamada em 1981 por João Paulo II, 

na encíclica Laborem Exercens, quando este disse que a Pontifícia Comissão 

Justiça e Paz “tornou-se o principal centro de coordenação das diferentes 

manifestações da viva aplicação da Igreja e dos cristãos no que se refere à 
questão social”. 



       É com todo esse sentimento e compromisso que nasceu a 

Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz de São Luís, no início dos anos 80, 

decorrente da inquietação de um pequeno grupo do Movimento de Cursilhos 

de Cristandade, no sentido de ser Igreja no mundo, diante das desafiadoras 

situações de injustiça gritantes nas realidades temporais.   

 

       Assim, aos poucos, aquele grupo de cursilhistas foi se 

deparando com a realidade carcerária (prisões ilegais, tortura, mortes nos 

xadrezes, celas superlotadas e sem aeração suficiente etc.), com a questão da 

moradia, dos péssimos transportes coletivos urbanos, com a causa do menino 

e menina de rua, todas elas interpeladoras dos cristãos e/ou pessoas de boa 

vontade.      

 

         Tudo isso já vai para mais de 30 anos.  E não faz mal 

relembrar que a CJP de São Luís e seus membros estiveram presentes nas 

lutas pelo direito à moradia da Vila Padre Xavier, Vila Menino Jesus de Praga, 

dos bairros Sá Viana,  São Bernardo, João de Deus, Floresta (Promorar), Bom 

Jesus, Vila Itamar, Isabel Cafeteira, com os slogans: “A cidade está 

crescendo, onde o pobre vai morar?” / “Quem não tem para onde ir fica 

onde está” ...  A CJP – São Luís denunciou as atrocidades cometidas nos 

cárceres e a violência policial contra meninos e meninas de rua e disse: 

presente!, na campanha pelas Diretas – Já! e por uma Constituinte livre, 

soberana e democrática com a participação popular. Em 2005, coordenou, 

em São Luís, a Campanha do Desarmamento. 

 

                                     Dois outros destaques: um, na área jurídica; outro, na 

área de comunicação. O primeiro, através de um escritório de advocacia, 

assessorando movimentos e comunidades atingidas pela violência do capital, 

como o MDFP (Movimento de Defesa dos Favelados e Palafitados); e o 

segundo, coordenando e apresentando o Programa “A lei é para todos”, na 

Rádio Educadora, semanalmente, de 1984 a 2008.  Nos últimos anos, a 

Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Luís brinda com as Quartas 

de Paz os movimentos, as pastorais, estudantes, comunidade acadêmica, 

militantes políticos, ativistas sociais, leigos e religiosos, todos movidos pelo 

desejo de contribuir, também, com a construção do Reino. 

 

        Encontros de espiritualidade, pequenos abastecimentos 

mantenedores da mística, ajudam o cotidiano de seus membros no exercício da 

missão profética das CJPs, fruto do Concílio Vaticano II, também em terras do 

Maranhão. 



 

         

 

     

 

 


