
 

Mensagem dos bispos demonstra solidariedade a famílias afetadas 

pela pandemia 

 

A 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, considerada 

histórica por ter sido primeira a ser realizada de forma online, devido à pandemia de 

Covid-19, ocorreu de 12 a 16 de abril de 2021. Como já é tradicional, ao final do 

evento os bispos emitiram a tradicional “Mensagem da CNBB ao povo brasileiro”, a 

qual resumimos aqui: 

 

 

MENSAGEM DA CNBB AO POVO BRASILEIRO (Resumo) 

 

Movidos pela esperança que brota do Evangelho, nós, Bispos do Brasil, dirigimos 

nossa mensagem ao povo brasileiro. 

 

Expressamos a nossa oração e a nossa solidariedade aos enfermos, às famílias que 

perderam seus entes queridos e a todos os que mais sofrem as consequências da 

Covid-19. Na certeza da Ressurreição, trazemos em nossas preces, particularmente, 

os falecidos. Ao mesmo tempo, manifestamos a nossa profunda gratidão aos 

profissionais de saúde e a todas as pessoas que têm doado a sua vida em favor dos 

doentes. 

 

O Brasil experimenta o aprofundamento de uma grave crise sanitária, econômica, 

ética, social e política. Embora todos sofram com a pandemia, suas consequências 



são mais devastadoras na vida dos pobres e fragilizados. Tudo o que promove ou 

ameaça a vida diz respeito à nossa missão de cristãos. Não podemos nos calar 

quando a vida é ameaçada. 

 

Louvamos o testemunho de nossas comunidades. Muitos irmãos e irmãs expõem 

suas vidas no socorro aos mais vulneráveis. 

 

Nosso coração sofre com a restrita participação do Povo de Deus nos templos. 

Contudo, a sacralidade da vida humana exige de nós sensatez e responsabilidade. 

Por isso, nesse momento, precisamos continuar a observar as medidas sanitárias 

que dizem respeito às celebrações presenciais. 

 

A Constituição Federal preconiza a saúde como “direito de todos e dever do Estado”. 

Isso exige competência e lucidez. São inaceitáveis discursos e atitudes que negam a 

realidade da pandemia, desprezam as medidas sanitárias e ameaçam o Estado 

Democrático de Direito. 

 

É necessária atenção à ciência, incentivar o uso de máscara, o distanciamento 

social e garantir a vacinação para todos, o mais breve possível. O auxílio 

emergencial, digno e pelo tempo que for necessário, é imprescindível para salvar 

vidas e dinamizar a economia, com especial atenção aos pobres e desempregados. 

 

É preciso assegurar maiores investimentos em saúde pública, preservando e 

fortalecendo o Sistema Único de Saúde – SUS. Rejeitamos energicamente qualquer 

iniciativa que intente desobrigar os governantes da aplicação do mínimo 

constitucional do orçamento na saúde e na educação. 

 

Preocupa-nos também o grave problema das múltiplas formas de violência, 

favorecida pelo fácil acesso às armas. A desinformação e o discurso de ódio, 

principalmente nas redes sociais, geram uma agressividade sem limites. 

 

Fazemos um forte apelo à unidade da sociedade civil, Igrejas, entidades, 

movimentos sociais e todas as pessoas de boa vontade, em torno do Pacto pela 

Vida e pelo Brasil. 



 

Com a fé em Cristo Ressuscitado, fonte de nossa esperança, invocamos a benção 

de Deus sobre o povo brasileiro, pela intercessão de São José e de Nossa Senhora 

Aparecida, padroeira do Brasil. 

 

Para ler a íntegra da mensagem, acesse: 

https://www.cnbb.org.br/cnbb-divulga-mensagem-ao-povo-brasileiro-aprovada-pelos-

bispos-reunidos-em-assembleia/ 
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