
 

 

É tempo de cuidar! 

Por CNBB 

 

Diante da pandemia da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, além das atitudes 

de proteção para evitar o contágio e a disseminação do vírus, somos chamados à 

solidariedade. O necessário isolamento social e outras consequências deste novo desafio 

fez com que pessoas já vulneráveis tivessem suas vidas ainda mais afetadas. Neste 

contexto, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), junto com a Cáritas 

Brasileira, lançou a ação “É Tempo de cuidar”, voltada para estimular a solidariedade, a 

começar pela arrecadação de alimentos e produtos de higiene. A mobilização quer fortalecer 

ainda mais as muitas iniciativas solidárias em todo o país, diante da pandemia da covid-19. 

O desejo da conferência foi estar unida às muitas iniciativas de solidariedade já em curso no 

país. O objetivo é estimular a arrecadação de alimentos, produtos de higiene e proteção 

sanitária. Quer ainda estimular as inúmeras formas de ajuda às pessoas também no campo 

religioso, humano e emocional. 

A Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, que tem o slogan É tempo de cuidar, é 

uma convocação para que se multipliquem os gestos solidários nas comunidades, nos 

setores da indústria e do comércio e nas famílias; todos sensíveis às situações de extrema 

vulnerabilidade em que se encontra grande parcela da população brasileira, como as 

pessoas em situação de rua, migrantes e refugiados, as que vivem em moradias precárias, 

além dos desempregados/as e trabalhadores/as informais, que neste momento tem suas 

fontes de renda fortemente afetadas. 

“Agora, mais do que nunca, solidariedade é o selo de autenticidade da vida dos verdadeiros 

cristãos, o indispensável compromisso cidadão, a tarefa primeira dos governantes, a 

conversão dos ricos, a nova compreensão para inaugurar o tempo novo que está sendo 

exigido de todos, o único novo caminho para a paz e para o equilíbrio que o planeta precisa 

urgentemente, a única prática política, o novo jeito de ser humanidade. Solidariedade é a 

praça de encontro de todos, iguais, para respeitar a dignidade humana, superar os 

vergonhosos cenários de pobreza e exclusão, a trilha única dos lúcidos e servidores em 

busca do reencontro de uma ordem nova, social, política e econômica, fazendo valer a vida 

como dom e compromisso de cada um! Seja solidário, é inteligente, é desenvolvimento 



integral, é o selo de autenticidade da fé professada, é a nova cidadania”, diz o presidente da 

CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo. 

A Cáritas Brasileira, organismo da CNBB, está atuando para orientar arquidioceses, 

dioceses, paróquias e comunidades a respeito dos protocolos de segurança para que as 

doações sejam recebidas e entregues de maneira adequada, neste momento de risco de 

contaminação pelo coronavírus.  

Enquanto durar o distanciamento social, as comunidades católicas poderão receber 

doações destinadas às pessoas e famílias necessitadas. “Estamos vivendo um tempo muito 

difícil no Brasil e no mundo, um momento de sofrimento. A Cáritas tem como objetivo 

valorizar e resgatar a vida. É com esse sentimento que  participamos da Ação Solidária 

Emergencial ‘É tempo de cuidar’”, afirma o diretor executivo da Cáritas Brasileira, Carlos 

Humberto Campos. 

260 mil pessoas beneficiadas 

Mais de 900 toneladas de alimentos e, ao todo, 260 mil pessoas beneficiadas no Brasil. 

Esses são os resultados da Ação, que está prestes a completar três meses de atuação. 

Os itens arrecadados visam atender demandas de primeira necessidade das pessoas que 

se encontram em situação de vulnerabilidade social, afetadas pelo contexto de pandemia do 

coronavírus. Segundo o balanço realizado no mês de junho, pelo Comitê Gestor da Ação 

Solidária Emergencial, entre as doações estão 979.437 quilos de itens alimentícios e 

119.819 unidades de kits de higiene e limpeza. 

As arrecadações são distribuídas às comunidades mais vulneráveis que tiveram sua renda 

extremamente afetada. São beneficiados desempregados, migrantes e refugiados, 

população em situação de rua e comunidades carentes. Para distribuição, cada diocese 

mapeia os beneficiários a partir das realidades mais críticas e que precisam de atenção 

maior de cada comunidade. 

Até o momento, segundo o balanço, foram também arrecadados mais de 50 mil unidades de 

roupas e calçados e mais de 145 mil unidades de alimentos prontos para consumo. A 

arrecadação de equipamentos de proteção individual já ultrapassa a marca de mais de 55 

mil unidades. 

Some-se à essa mobilização 

Para conhecer mais a Ação Solidária Emergencial e fazer parte desse movimento de 

solidariedade, acesse o passo-a-passo no hotsite “É Tempo de Cuidar”. Outras informações 

sobre a Ação Solidária estão sendo veiculadas no Facebook e Instagram da CNBB 

(@CNBBnacional) e da Cáritas Brasileira (@CaritasBrasileira). 
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