
 
 

CARTA EM SOLIDARIDADE AO POVO BRASILEIRO 

 

 

As organizações que integram a Fraternidade PAZ Y ESPERANZA, com 

sede no Peru, Bolívia, Colômbia, Chile, Brasil, Equador, Estados Unidos da 

América, França e Reino Unido, diante da crítica situação que 

atravessam nossas irmãs e irmãos de todo o continente e particularmente 

a sociedade brasileira no contexto da crise do Covid-19, expressamos o 

seguinte: 

 

Compartilhamos a profunda dor das famílias que têm perdido seus entes 

queridos como consequência de terem sido infectados pelo coronavírus. 

Reforçamos nossas orações e solidariedade em favor de inumeráveis 

pessoas que sofrem nesta situação. 

 

Preocupa-nos particularmente o que vem ocorrendo no Brasil, novo 

epicentro da pandemia que tem atingido de forma crítica a nossa 

região, sendo atualmente o país com mais mortes por dia no mundo. 

Temos preocupação especial em relação: 

 

 A atitude do presidente Jair Bolsonaro e a conduta de seu governo, 

que tem minimizado os desafios da Covid-19, opondo-se à 

necessidade de isolamento social. 

 

 Aos problemas na gestão do Ministério da Saúde do Brasil com a 

demissão de dois Ministros e a nomeação de um interino, general do 

exército, que nomeou ao menos 25 militares para os principais cargos, 

sendo que a grande maioria sem experiência na área da saúde 

pública. 

 

 As ações do governo visando a ocultação de dados, as mudanças 

de procedimentos e a adoção de protocolo de saúde sem a 

assinatura de um responsável técnico, contrariando orientações da 

Organização Mundial da Saúde, das entidades científicas brasileiras e 

aos preceitos de uma medicina baseada em evidência. 

 



 A morte de indígenas e o aumento do desflorestamento na Amazônia. 

Em abril de 2020, o desflorestamento foi 64% maior do que em abril do 

ano passado. Neste contexto, recentemente o Ministro do Meio 

Ambiente declarou que é necessário aproveitar a "tranquilidade da 

cobertura da imprensa, porque só falam sobre o Covid-19", para 

"mudar todas as regras [da política ambiental] e simplificá-las". 

 

Estes fatos são motivo de profunda preocupação. Por isso, reiteramos 

nosso pedido de oração: 

 

 Pela ajuda e cuidado de Deus e pelas manifestações de 

solidariedade y misericórdia que precisam ocorrer em favor das 

pessoas mais necessitadas. Os efeitos drásticos da pandemia e a crise 

socioeconómica exigem uma resposta efetiva em favor dos mais 

pobres. Recordamos em particular os mais vulneráveis, incluídos os 

povos indígenas e as comunidades tradicionais do Brasil. 

 

 Para o Espírito de Deus consolar às famílias e para que nossas igrejas 

desenvolvam ações pastorais de compaixão e consolo com as 

famílias feridas que experimentam atualmente um sofrimento 

indescritível em todas as partes do Brasil. 

 

 Que Jesus Cristo de Nazaré seja uma inspiração para as comunidades 

de fé no Brasil para que Sua paz e amor brilhem neste momento de 

tanta dor e dificuldades. 

 

 Oramos para que a crise política não seja mais um obstáculo para o 

enfrentamento à grave emergência de saúde pública, mas que o 

Estado brasileiro assuma efetivamente sua responsabilidade 

constitucional de cuidar das pessoas e proteger o meio ambiente do 

Brasil. 

 

 Que se fortaleça a democracia brasileira e que as instituições do 

Estado de Direito – nos diferentes âmbitos e que englobam executivo, 

legislativo e judiciário - atuem de maneira firme e responsável para 

superar a grave crise política, com consequências sociais perversas. 

Que Deus nos sustente em liberdade, justiça e paz. 

 

“Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e 

súplica” (Fp 4:6) 
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