Campanha da fraternidade em tempos de pandemia
Por Anésia Benedita de Moraes Caraça

"Não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na tempestade, mas em
embarcações diferentes. Uns estão em iates, outros em botes e muitos em
canoas que já estão afundando".
Por isso, vamos ter empatia pela dor do outro e nos respeitar mais.
A Campanha da Fraternidade 2020, convida os Cristãos para cuidar da vida!
Vida nas suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social, ecológica e
política.
Vida pessoal - Cuidar
Defesa Civil orienta: Vencer o covid19 depende de todos nós.
Nesse momento de pandemia, a atenção está voltada principalmente para a
higiene pessoal, higiene dos ambientes e alimentos. Lavar as mãos e usar
álcool gel é um hábito que deverá ser feito repetidas vezes, além do uso de
máscaras. Ao chegar em casa, as roupas, calçados e máscaras devem ser
trocadas antes de entrar e separadas para fazer a higienização. Os pneus dos
carros devem ser pulverizados com água e produto de limpeza antes de entrar
na garagem. Além desses cuidados, as consultas médicas e exames de rotina
deverão ser mantidos se possível, além da prática de exercícios
físicos adequados. Leituras saudáveis e assuntos que tragam positividade e
esperança são mais recomendados.
Vida social – Virtual
A Vida Social está restrita em razão da quarentena. Locais que geram
aglomerações foram fechados. Os shows musicais estão acontecendo através
de lives, com o propósito de arrecadação de fundos num ato solidário às vítimas
do covid19. Parques, igrejas e demais locais públicos estão fechados e as praias
fiscalizadas. O distanciamento nesse momento é um meio de salvar vidas. Vida
social virtual é o recomendado. Pelas redes sociais é possível fazer bons
contatos de apoio e descontração. Há o lado negativo das FakeNews e as
consequências lamentáveis com danos emocionais, favorecendo a discórdia e
adoecimento psicológico das pessoas mais frágeis.
Vida ecológica - Gratidão
A natureza agradece pela purificação do planeta.

Vida política - Oração
A vida política está polêmica. As contradições deixam claro a situação difícil que
todos estão passando. O foco nesse momento é o remédio para a cura da
doença Covid 19 e a descoberta da vacina.
"Tudo se torna mais fácil quando se tem fé. Não uma fé oscilante, mas uma
fé firme naquele que tudo pode e tudo nos concede" Irmã Dulce (Santa Dulce
dos Pobres) - CF/2020

