
CARTA ABERTA DA JPIC CMF BRASIL, EM APOIO E DEFESA DE JULIÁN GIL CLARETIANO  

PRESO/PERSEGUIDO POR SUA LUTA SOCIAL. 

 

“Bem aventurados os que são perseguidos pela Justiça” (mateus 5:10) 

 

JULIÁN GIL foi injustamente preso em 6 de junho. Durante um ano e meio fez parte do processo de formação inicial 

dos missionários claretianos do leste da Colômbia e do Equador, e é membro da Congregação Claretiana. 

 

Julián  recebeu acusações de pertencer ao Exercito da Libertação Nacional, e que seria responsável por recepção e 

tráfico de explosivos e porte de armas. Com base exclusivamente no testemunho de uma pessoa,  a qual está 

recebendo benefícios legais por essas declarações,  que não aponta nenhum material que comprove de fato os 

crimes acusados.  

Essa situação priva Julián Andrés Gil Reyes de sua liberdade. Ele foi transferido para a prisão de La Picota após 11 

dias de detenção na Delegacia, devido à superlotação em que os estabelecimentos prisionais colombianos se 

encontram. Isto é, ele terá que suportar a privação de sua liberdade sem que nenhuma evidência seja provada e 

sem nenhum processo judicial conforme as leis do país. 

 

Inúmeros heróis e heroínas que lutam no dia-a-dia defendendo os pobres, os excluídos, o meio ambiente, vozes 

daqueles que estão sem voz; que denúnciam a paz fictícia que emudece os vencidos e lutam pela paz verdadeira 

que se concretiza na solidariedade; que vence a injustiça na construção de um mundo melhor,  estão todos sendo 

duramente perseguidos e até assassinados em todo o mundo. Estamos vivendo momentos intensos de 

criminalização aos movimentos sociais e aos lideres populares, essa detenção injusta de Julián Gil ocorre em meio 

à toda essa perseguição. 

 

Até quando os veremos clamar no deserto como o outro João Batista? Decapitado por incomodar a realeza, a elite e 

o sistema da sua terra? 

 

A JPIC CMF BRASIL vêm por meio desta nota, publicamente,  declarar seu total apoio ao Claretiano Julián 

Gil e aos companheiros da Congregação Claretiana que estão na luta para que a justiça seja feita. 

Defendemos que o judiciário respeite o processo legal e conceda a imediata soltura do mesmo. 

Precisamos dar um basta a perseguição daqueles que lutam por melhores condições sociais do povo pobre que 

tanto sofre. 

 


