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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

A Igreja de Deus em Cristo está se juntando com outras organizações religiosas instar os 

governo dos Estados Unidos para cessar a política de separar as famílias de imigrantes. A administração do 

presidente Donald Trump tenha se envolvido em uma política de separar as famílias e criminalmente processar 

todas as pessoas que atravessam a fronteira americana, sem autorização prévia. Como cristãos, que representam 

uma perspectiva de fé que se preocupa com o bem-estar das pessoas vulneráveis que cruzam nossas fronteiras em 

busca de asilo dos perigos que ameaçam suas vidas, estamos profundamente perturbado pela resposta insensível 

tanto do nosso governo e sua audácia de se apropriar indevidamente Escritura para justificar suas ações.

Escritura ensina “Quando um estrangeiro reside no meio de vós na vossa terra, não maltratá-los. O 

estrangeiro residente entre vocês deverá ser tratado como seu nativos.”- Levítico 19:33

Jesus disse: “Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos a tropeçar, seria melhor para que eles 

tenham uma pedra de moinho pendurada ao pescoço e se afogar nas profundezas do mar.” - Mateus 18: 6 

A família humana é reforçada e apoiada pela unidade familiar, que é abençoado por Deus como estrutura 

fundamental da sociedade. Separando famílias e causando danos irreparáveis crianças e trauma está 

abaixo dos valores da Escritura e da nossa nação. O bem-estar físico e emocional das crianças, 

independentemente da nacionalidade, está enraizada na segurança da família. Separando as famílias que 

procuram uma vida segura e suficiente é cruel e desmoralizante.

Esta administração deve nem minar o caráter da América, nem negar as políticas de longa data que 

forneceram proteção para aqueles violência fugindo. Apelamos aos nossos constituintes em todo o 

mundo e os nossos irmãos e irmãs de fé para falar com clareza em condenar esta política desumana e 

exigindo que a América viver de acordo com seus valores igualitários declarados.
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