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Brasília, 15 de dezembro de 2016.

Para:
Conselho de Ética da Câmara dos Deputados
Assunto: Solidariedade com o deputado Jean Wyllys
Prezadas Excelências,
O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC) dirige-se aos senhores para expressar
solidariedade ao deputado federal Jean Wyllys, que está sendo julgado por quebra de decoro parlamentar.
O que nos motiva a este gesto de solidariedade é a postura aberta do parlamentar para dialogar com os
mais diferentes setores da sociedade civil, em especial, sobre temas complexos e nem sempre bem
compreendidos pelo conjunto da sociedade brasileira.
Reconhecemos o relevante papel que o deputado Jean Wyllys desempenha ao promover reflexões e
discussões abertas e plurais. Jean Wyllys tem desempenhado um relevante protagonismo na promoção da
diversidade religiosa. Como organização religiosa ecumênica fomos convidados e convidadas em diferentes
ocasiões para mesas de diálogo sobre temas relacionados à orientação sexual. Nessas experiências sempre nos
chamou a atenção a atitude do parlamentar em acolher e ouvir diferentes posições e de afirmar o diálogo como
caminho para a superação das intolerâncias e preconceitos.
No contexto de polarização e de violência que vivemos em nosso país, posturas de abertura e diálogo
são essenciais e imprescindíveis. Por outro lado, as provas apresentadas contra o deputado Jean Wyllys são
frágeis e não se sustentam.
Nesse sentido, pedimos pelo bom senso de Vossas Excelências e que este caso seja arquivado.
Faz-se necessário que haja diálogo no parlamento. Que as divergências de opiniões e visões de mundo
não sejam motivo para julgar e condenar o outro.
O deputado representa um dos grupos sociais que mais sofre agressões em nosso país. Condenar o seu
mandato significaria fechar as portas para uma sociedade que precisa identificar caminhos para a superação
da violência.
As Igrejas que integram o CONIC reconhecem que nem sempre conseguem lidar de forma tranquila e
pacífica com as agendas defendidas pelo parlamentar. No entanto, sua postura tem contribuído para
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fortalecermos espaços seguros de diálogos em torno de temas que fazem parte do dia-a-dia das comunidades
religiosas.
Apesar das dificuldades do país empenhamo-nos na construção de novas relações humanas para a
superação das dificuldades, intolerâncias e desigualdades sociais. Que Deus os ilumine e fortaleça nessa
caminhada.

Em solidariedade ecumênica,

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
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