
 

Vacinar-se é um ato de amor a si mesmo e ao próximo 

 

“Cada um tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros” 

(Filipenses 2,4) 

 

Depois de um ano de 2020 tão pesado devido à pandemia de Covid-19, que já 

matou, somente no Brasil, mais de 185 mil pessoas (números de 19 de dezembro), 

enfim, tivemos a boa notícia das primeiras vacinas aprovadas e que já começaram a 

imunizar pessoas na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, o que seria motivo 

de comemoração, mostrou-se, ao menos no Brasil, causa de disputas políticas 

vazias, disseminação de boatos e até o desserviço de desestimular as pessoas a 

tomarem a vacina, sob os mais diferentes e absurdos argumentos. 

Desde o final do século 18 (quando foi desenvolvida a primeira vacina da 

história, contra a varíola) até os dias atuais, os processos de imunização foram 

fundamentais para erradicar doenças que causavam mortes ou invalidez. 

Já pararam para pensar em todo imenso processo até que uma vacina chegue 

ao posto de saúde do bairro e esteja disponível para a população? Temos o dever 

moral da gratidão a todo avanço da medicina, em seus procedimentos, tratamentos 

e prevenções. 

Gratidão a Deus que capacita mulheres e homens com inteligência acima da 

média para um trabalho tão nobre e aos profissionais que se dedicam a essas 

tarefas. 



Especificamente na produção de vacinas, gratidão por termos todo um 

complexo sistema que envolve não somente os cientistas e seus auxiliares, mas as 

instituições de pesquisas; entidades que as financiam; voluntários que se dispõem a 

receber uma substância ainda em testes, pensando no bem que elas proporcionarão 

à humanidade; produção de insumos (seringas, algodões, agulhas, embalagens, 

câmaras refrigeradas para armazenamento etc.), países com recursos suficientes 

para comprá-las; distribuição... 

Enfim, é uma corrente com inúmeros elos, cada um de suma importância. 

A responsabilidade que temos de tomar a vacina é um ato de amor a nós e ao 

próximo, principalmente os mais vulneráveis: pense nos idosos, hipertensos 

diabéticos, cardiopatas e nas pessoas que, de maneira geral, têm saúde frágil, 

independentemente da idade. 

A responsabilidade diante disso, como cristãos, é tão grande, que a Comissão 

Justiça e Paz e Pastoral da Saúde do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) divulgaram nota com o título “A pandemia de COVID 19 

exige responsabilidade, solidariedade e vacinação já!”. 

Esta é a palavra: responsabilidade. Seja responsável com você, seja 

responsável com os outros. Vacine-se. 

 

Leia a íntegra da nota do Regional Sul 1 da CNBB: 

https://cnbbsul1.org.br/comissao-justica-e-paz-e-pastoral-da-saude-emitem-nota-

sobre-o-momento-atual-de-pandemia/ 
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