
CARTA ABERTA EM DEFESA DA VIDA 

 

Queridos irmãos e queridas irmãs, 

  Somos leigos, leigas, diáconos, padres, religiosos e religiosas, organizados 

nas Pastorais Sociais, nos Serviços, nos Grupos, nos Movimentos e nas Instituições 

Sociais da Arquidiocese de Natal, reunidos num encontro virtual - com a presença 

de nosso Arcebispo Metropolitano, D. Jaime Vieira Rocha - que, preocupados com a 

situação de calamidade e perda de inúmeras vidas em decorrência da pandemia 

causada pela Covid-19, irmanamo-nos num esforço coletivo em defesa da vida. 

Solidários a todas as famílias atingidas pelos efeitos da pandemia, a todos 

aqueles(as) que tiveram suas vidas ceifadas, externamos nossas orações e nossos 

sentimentos. 

É certo que a humanidade se encontra diante de grandes dilemas e desafios 

civilizatórios em que a preservação da vida, em todas as suas formas, sofre 

constantes ameaças. Como afirmou o Papa Francisco em seu discurso aos 

Movimentos Sociais, “hoje, a comunidade científica aceita aquilo que os pobres já 

há muito denunciam: estão a produzir-se danos talvez irreversíveis no ecossistema. 

Está-se a castigar a terra, os povos e as pessoas de forma quase selvagem”. 1 

A pandemia da Covid-19 ampliou ainda mais esses riscos, contaminando, até 

07 de março de 2021, 117,6 milhões de pessoas e ceifando mais de 2,6 milhões de 

vidas humanas no mundo. Além de impactar no aumento da fome mundial e na 

piora das condições de extrema pobreza para bilhões de pessoas, aprofunda as 

iniquidades sociais que já vinham se agravando antes da crise sanitária. Estudos 

mostram que aqueles que detêm grandes fortunas, grandes corporações, 

multinacionais aumentaram em bilhões seus patrimônios durante a pandemia2. 

Nesse contexto, não faltam as pressões e os apelos de cunho econômico em 

detrimento da preservação da vida.  

Ainda nos falta concretamente assumir com o Papa Francisco o desejo e o 

sonho de que “neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada 

pessoa humana, possamos fazer renascer, entre todos, um anseio mundial de 

fraternidade [...]. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente” 
3
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No Brasil, com mais de 11 milhões de pessoas contaminadas e mais de 265 

mil mortes pela Covid-19, ainda presenciamos assustados a contradição entre o 

sofrimento das famílias pela perda dos seus entes queridos, o cansaço físico e 

mental de milhares de profissionais de saúde que lutam para salvar vidas e, ao 

mesmo tempo, uma postura negacionista da crise por vários agentes públicos e 

segmentos da população. 

A situação é igualmente preocupante no Rio Grande do Norte. A presença de 

novas cepas do vírus, o descaso de boa parte da população e de alguns agentes 

públicos com as medidas de proteção e o baixo número de pessoas imunizadas 

levaram o sistema de saúde à beira do colapso, com quase a totalidade de leitos de 

UTIs ocupados, apesar de todos os esforços empreendidos por uma parcela 

significativa da sociedade civil, pelo Governo do Estado e pelas Prefeituras 

parceiras do Programa “Pacto pela Vida”. 

Nesse contexto, em defesa da vida, apresentamos o que nos move, e 

convocamos todas as pessoas para que conosco construam essa jornada para 

conter a disseminação do novo Coronavírus e manter a preservação da vida. 

1. O diálogo na busca de consensos em defesa da vida 

Cremos na força e beleza do diálogo como caminho a ser percorrido na 

busca de consensos, em meio às diversidades de posturas e de crenças para 

superação de divisões e construção de uma unidade em torno da luta pela 

promoção e dignidade da vida humana, na condição de “peregrinos da paz, 

mendigando fraternidade” 4.   

A Campanha da Fraternidade Ecumênica - CFE/2021 traz o tema 

“Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” e, como lema, a Carta aos Efésios 

(Ef. 2,14), que diz: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade”. 

Conduzidos por este espírito, a defesa da vida deve ser nossa unidade.  Portanto é 

inadmissível que compactuemos com qualquer palavra ou ato que, nesta crise, 

contribua para impor riscos ao próximo, seja qual for sua inclinação política ou 

ideológica. Defendemos que a vida está em primeiro lugar! 

2.   O que esperamos (propostas) 

Diante do quadro de agravamento da pandemia, vimos dialogar com a 

sociedade norteriograndense sobre a necessidade urgente de manter todas as 

medidas de prevenção para controlar a transmissibilidade do vírus, bem como 

enfatizar o papel dos governos (federal, estadual e municipais) na adoção de ações 

para superação da crise sistêmica por que passamos – sanitária, social, econômica, 

ambiental, política e ética.   

                                                 
.
 4

 FRANCISCO, Papa. Mensagem em vídeo por ocasião da viagem apostólica ao Iraque. 
Vaticano, 2021 



Sabemos que os impactos da pandemia do novo coronavírus afetam a 

todos(as). Contudo, para os segmentos mais vulneráveis da população, esses 

efeitos são ainda mais impactantes, a exemplo das famílias mais pobres (sem 

renda, água, saneamento básico etc); pessoas sem acesso à saúde, à alimentação, 

à habitação; população em situação de rua; pessoas privadas de liberdade ou 

jovens em medidas socioeducativas; pessoas com deficiência e acamadas; 

populações indígenas, ciganos, quilombolas, pescadores(as), agricultores 

familiares, entre outros povos e comunidades tradicionais e segmentos 

historicamente vulnerabilizados.   

Este cenário revela que muitos de nossos irmãos e irmãs irão se contaminar 

e adoecer. O efeito é um número maior de internações e a iminência do colapso do 

sistema de saúde pública e, consequentemente, o aumento do número de mortes. 

Mas esses sofrimentos podem ser mitigados se todos(as) nós, governos e 

sociedade, fizermos nossa parte. Somente juntos e juntas poderemos sair desta 

crise. 

 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) nos alerta na 

campanha: “É tempo de cuidar! ‘Somos Igreja: cuidamos da vida, do anúncio da 

Palavra e dos pobres’”. Por isso nos somamos às inúmeras iniciativas e 

manifestações da Igreja, da sociedade e da comunidade científica para "que a 

saúde se difunda sobre a terra" (cf.Eclo 38,8). Conclamamos a sociedade para 

defender a saúde e a vida e aos poderes públicos das três esferas apresentamos 

nossas reivindicações: 

2.1.  A vacina é um direito de todos(as) e um dever do Estado por meio do 

SUS. É urgente e necessário que possamos reunir esforços para a vacinação, 

considerando que o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Sistema Único 

de Saúde (SUS) tem um histórico de grande sucesso e de reconhecimento 

internacional. Mas apenas o suporte adequado (financeiro e operacional) poderá 

garantir equidade no acesso efetivo e seguro da população à vacina. O direito 

humano à saúde é constitucional, é uma conquista do povo brasileiro, por isso 

VACINA PARA TODO(A)S JÁ! 

2.2. Somos a favor da vida, da dignidade humana e da justiça social. 

Acreditamos no Sistema Único de Saúde (SUS), que mostrou, durante a 

pandemia, sua importância e capacidade de dar respostas, mesmo com grandes 

fragilidades e cortes orçamentários. Em todo o mundo, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), todos os países compram as vacinas e não a iniciativa 

privada, visto que tal iniciativa poderá resultar em maior desigualdade social e 

em maior tempo de circulação da doença no país. Compreendemos e afirmamos 

que o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir o direito à saúde, 

disponibilizando qualquer vacina que surgir ou entrar no país por meio do 

Programa Nacional de Imunização (PNI). 



2.3. Defendemos veementemente a manutenção das medidas de 

enfrentamento à pandemia, entre as quais o uso de máscaras, de álcool a 

70%, o distanciamento adequado, o isolamento social, entre outras medidas 

mais restritivas (toque de recolher e até lockdown, como a última alternativa) – 

se preciso for – em conformidade com as medidas preconizadas pela OMS e 

comunidade científica. Neste sentido, apelamos a todos(as) que sigam essas 

medidas de proteção para conter a expansão da pandemia, pois cada pessoa é 

responsável pela própria vida, pela vida dos outros e por isso deve fazer a sua 

parte.  

2.4. Combatemos e denunciamos as Fake News. Esse combate tem sido uma 

ação contínua da Igreja no Brasil, assumida pelos grupos e pelas pastorais da 

Arquidiocese de Natal. Notícias falsas geram desinformação, especialmente 

nestes tempos de pandemia, e impedem que orientações corretas ajudem as 

pessoas e salvem vidas. É crucial confrontar as notícias falsas relacionadas à 

saúde, como a divulgação de medicamentos sem efeitos comprovados pela 

ciência. 

2.5. Defendemos a manutenção do auxílio emergencial até o fim da 

pandemia. O auxílio é um instrumento fundamental e indispensável para reduzir 

a exposição aos riscos de contaminação pelo Coronavírus e contribuir para o 

acesso ao direito humano à alimentação, especialmente, neste momento tão 

grave do desemprego, da fome e da extrema pobreza, que afeta mais 

ferozmente as pessoas e os segmentos vulneráveis em territórios historicamente 

descobertos por políticas públicas. 

2.6. Apoiamos as pequenas iniciativas econômicas dos setores populares, 

como as associações, cooperativas e micro empreendimentos para manter 

postos de trabalho e de geração de renda. Para tanto, devem ser desenvolvidas 

políticas públicas que priorizem esses segmentos, como compras 

governamentais, assessoria para funcionamento em modo remoto e 

comercialização on line de seus produtos e serviços, linhas especiais de crédito, 

tratamento tributário diferenciado, entre outras medidas de proteção a esses 

pequenos negócios, que contribuem significativamente para as economias 

locais. 

2.7. Conclamamos os governos – federal, estadual e municipais - a 

pactuarem ações efetivas de preservação à vida. É imperativo dialogar e 

buscar o bom senso ao propor e assumir ações de combate à pandemia de 

forma articulada, intersetorial, interfederativa para superar e enfrentar 

conjuntamente os desafios que se manifestam. Além das ações emergenciais, 

se faz necessário a construção de um plano de enfrentamento à fome e à 

pobreza que articule ações estruturais, destinando recursos públicos para esta 

finalidade.  



 

Por fim, congratulamo-nos e rendemos graças a Deus por todas as formas 

de solidariedade desenvolvidas na pandemia. São valorosas as iniciativas que 

surgiram: arrecadações de toneladas de alimentos, material de limpeza e de higiene 

pessoal; distribuições de cestas básicas a partir da aquisição de alimentos da 

agricultura familiar, da pesca artesanal e dos grupos da economia solidária; 

atendimentos de profissionais de diversas áreas de forma gratuita; apoio 

psicológico; várias campanhas e ações informativas e educativas, entre outras, 

motivadas pela solidariedade e pelo reconhecimento da dor do outro(a). 

Continuemos nossa missão e nosso serviço de partilha com quem mais precisa. “A 

verdadeira religiosidade é adorar a Deus e amar o próximo” (Papa Francisco).  

Assim irmãos e irmãs, continuemos “alegres na esperança, fortes na tribulação e 

perseverantes na oração” (Rm 12,12). 

Natal-RN, 07 de março de 2021  

 

Dom Jaime Vieira Rocha – Arcebispo Metropolitano de Natal 

 

Padre Antônio Murilo de Paiva - Vigário Episcopal para as Instituições Sociais e Vice 

Presidente do SAR 

Pe. Ajosenildo Nunes - Diretor Presidente da Caritas Arquidiocesana de Natal  

Diác. Francisco Adilson da Silva – Assessor Vicariato Episcopal para as Instituições 

Sociais e Coordenação do SAR 

Diác. Marcio Francisco de Andrade – Assessor Vicariato Episcopal para as Instituições 

Sociais e Coordenação do SAR 

Jean Pierre Tertuliano Câmara - Serviço de Assistência Rural e Urbano - SAR  

Maria Veronica AVelino - OFS-JPIC/SAR/ANEPS-RN/FMCJS/Animadora Laudato Si  

Milton Dantas da Silva - Pastoral da Criança  

Adriana Cassimiro da Silva - Caritas João Câmara  

Sara Eloise Argimiro Ribeiro - PJMP  

Ana Clara Da Silva Ponciano - Pastoral Da Juventude (PJ)  

Gilmara Francisca Da Silva - Pastoral da Juventude Rural (PJR)  

Rogério Borges - Escola de Fé e Política Pe. Sabino Gentili  

Flávio José de Oliveira Silva - Pastoral dos Nomades  

Diác. Marcio Ribeiro da Silva - Paróquia N. Sra. De Fátima/Parnamirim  

Evânia Rodrigues da Silva - Caritas Regional  



Rejane de Souza - Membro da Diretoria da Cáritas Arquidiocesana de Natal  

Josineide Silveira de Oliveira - Rede SAR e GRECOM/UFRN  

Orcenival Maria de Oliveira - Secretário da Coordenação Pastoral  

Maria Divaneide Basilio - Vereadora em Natal / PJMP Sempre/ Ileaô  

Francinete Melo dos Santos - SAR/Pastoral da Criança  

Ana Lúcia Vieira da Costa - Paróquia São Francisco de Assis de Pedro Velho/RN.  

Diác. José Lenildo Fernandes Dantas - Dimensão Familia  

Maria de Jesus Rodolfo Lima - PT/Assú  

Maria Aparecida da Silva Fernandes - Movimento Nacional Fé e Política  

Maria da Conceição Beckman Pereira - Paroquia NS de Fátima- Parnamirim   

Maria de Fátima Assunção da Silva Palmeira (EFP Natal) 

Andriele dos Santos Costa  - Pastoral da Juventude Rural  

Diác. Sergio Alexandre da Silva - Paróquia de Nossa Senhora de Fátima  

José Edilson Nascimento de Farias - CEIMH E CENTRO SOCIAL PIO XI  

Ailma Firmino Geraldo - SAR  

Vânia Miranda de Macêdo - Secretaria de Assistência Social  

Josefa Leodiceia Lopes Simplicio - CEBI.RN. 

Tony Marques de Oliveira - Pastoral do Menor  

Maria Das Neves Valentim - MOVIMENTO DOS FOCOLARES - FMCJS  

Edinaldo Araújo Dos Santos - Associação Lagedo do paiva  

Sebastião Maia Dias  - Escola de Fé e Política  

Anderson Aguiar - PJMP  

Maria José Pereira De Melo - Pastoral Da Criança  

Luís Ribeiro da Silva- Itá CJP e CPP  

Renata Rafaela Braz Pereira de Oliveira - Associação dos Cidadãos Rafaelenses  

Maria Do carmo Da Silva Medeiros - Pastoral dos Nomades  

Sonia Maria da Silva - SAR  

Roberto Marinho Alves Da Silva - Escola de Fé e Política Pe. Sabino Gentili  

José Maria Barbosa Bernardo Pjmp/ poeta Zé  

José Carlos Martins da Silva - Fórum Potiguar da Cáritas  

Claudia Regina De Santana Silva - SAR  

José Procopio de Lucena - SEAPAC  

Elizandra Assindino Dos Santos - Associação do Lagedo do Paiva  

Edinilton Mariano De Lira - Pastoral Da Aids  



Gilberto De Almeida Dias - Pastoral Da Aids / Comissão  

Sueleide Mariano De Lira - Pastoral Da Aids  

Liana de Araújo e Silva Pereira - Pastoral da Sobriedade e Escola de Fé e Política  

Marco Antonio Campos de Lira - FRATERNIDADE TOCA DE ASSIS  

Rochelly da Silva Crispim - Pastoral da Juventude do Meio Popular- PJMP  

Luciano José Araùjo da Silva - PASTORAL DA AIDS  

Diác. Carlos Alberto Barbosa da Silva - EFP Natal e Fórum de Políticas Públicas de São 

José de Mipibu  

Josélia Silva dos Santos - Centro Socio-pastoral N. S. da Conceição  

Cintia Fernanda de Lima - SSVP e Pastoral da criança  

Regina Lúcia Emiliano Pinheiro - Núcleo de Educação Popular do Nordeste  

Diácono Umberto de Araújo Medeiros - Diocese de Caicó  

Guiomar Veras de Oliveira - Pastoral Carcerária - Arquidiocese de Natal  

Ana Lucelia Chaves - SINTE/RN  

Ana Néry de Melo Alberto Dantas - Pastoral da Sobriedade  

Paulo Pessoa de Queiroz - Escola Fé e Política  

Erinaldo Domingos da Cruz - Associação Quilombola de Gameleira.M.P de São Tomé.  

Maria de Lourdes Valentim Barbalho - Fraternidade São Camilo de Léllis  

Rita de Cassia da silva Costa - ANP  

Maria Eugenia Guimaraes Alves - GEV grupo Esperança Viva ( faz.da Esperança)  

Randenclecio de Souza Xavier - CÁRITAS Arquidiocesana  

Kleberson Galvão - FMPPSJM  

Iris Maria de Oliveira Secretária de Estado - SETHAS-RN  

André Arruda Pastoral da Pessoa Idosa  

Eliane Nascimento de Farias - Centro Padre Ambrosio Francisco Ferro  

Marli Dantas de Sousa - Movimento dos Focolares  

Antônio Barbosa - FSPP-Nova Cruz  

Lucia de Fátima Vitoriano Bezerra Mello - CEDESC Paróquia nossa senhora de Fátima 
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