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Brasília, 06 de abril de 2021.

A Sua Santidade o Papa Francisco
Sumo Pontífice da Igreja
Estado da Cidade do Vaticano

Santíssimo Padre,

Com humildade e profundo respeito, dirijo-me a Vossa Santidade, para que venha em
socorro do Brasil, a maior nação católica do mundo, nesta hora de grande necessidade. Como
filha da Igreja, oro sempre ao Senhor Ressuscitado para que o fortaleça e o conserve com
saúde, no exercício do Magistério Petrino. Agradeço também, comovida, pelas diárias orações
que, tenho certeza, o coração piedoso de Vossa Santidade vem fazendo para confortar as
milhares de famílias brasileiras enlutadas pelas perdas da pandemia. Nesta data em que lhe
escrevo, o Brasil já soma mais de 330 mil mortos.
Querido Papa Francisco, o mundo é testemunha do dom que Deus fez à Igreja ao
chamar Vossa Santidade ao Pontificado. Sua atuação sempre serena têm sido para todos os
cristãos fonte de sabedoria, guiando-nos de modo seguro no caminho apostólico da fé, da
esperança e da caridade. Suas palavras em prol da paz, da conciliação, do respeito ao meio
ambiente e da proteção aos pequeninos têm contribuído para que o coração dos homens se
abra à luz de Cristo, sobretudo neste nosso século, dominado por tantas tentações e
sensações de onipotência, que agora caem por terra como tolas ilusões, diante da destruição
e do sofrimento causados pela pandemia do Covid-19.
Venho à presença de Vossa Santidade confessar, com imensa tristeza, que em nosso
querido Brasil hoje impera um ambiente onde a discórdia e as disputas políticas se sobrepõem
à busca do bem comum. Discussões pueris, sobre questões que há muito deveriam estar
mais do que aplainadas, nos confundem e abatem, escurecendo a consciência de nosso povo.
Muitas vozes poderosas, em lugar de educar e esclarecer a população, acabam por semear
a cizânia, ofuscando com isso a necessária mensagem sobre as formas corretas de protegerse, proteger ao próximo e sobreviver a esta imensa tragédia.
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Sabemos que a solução definitiva virá apenas com a vacinação em massa de nossa
população. No entanto, rogo a Vossa Santidade que reafirme – com essa voz que fala não
apenas a nossas mentes, mas também a nossos corações, e que é tão respeitada e ouvida
por nossos irmãos e irmãs brasileiras – reafirme que precisamos nos unir para colocar em
prática as medidas corretas de controle da crise sanitária. Rogo, Santo Padre, que utilize o
carisma da Cátedra de Pedro, e a tribuna que ocupa a alma de nosso povo, para reiterar
questões básicas de cuidado sanitário, que continuam a ser questionadas por muitos, levando
a mortes desnecessárias centenas de milhares de pessoas.
Imploro ao coração misericordioso de Vossa Santidade para que fale ao povo brasileiro
sobre a necessidade do uso de máscaras e da constante higienização das mãos, sobre a
importância do distanciamento físico e sobre a importância de manter os ambientes arejado.
Fale também, querido e bondoso pastor, sobre como é vital, em casos de crise sanitária
aguda, o fechamento parcial ou integral de cidades – chamado ‘lockdown” – para evitar que
o vírus se disperse e mate ainda mais inocentes. Explique o quanto tais medidas preventivas
são indispensáveis, enquanto a imunização definitiva não chega e não atingimos os níveis de
segurança recomendados pelos especialistas. Fale a todos: católicos, ortodoxos,
protestantes, muçulmanos, budistas, devotos de todas as denominações, e também àqueles
que ainda procuram respostas, para que possam saber que não se trata de uma discussão
entre ideologias, entre opções políticas, mas de algo que Vossa Santidade tem especial
empenho em defender: o direito à vida.
Em especial, Santo Padre, rogo para que, das sacadas do Vaticano, conclame
organismos internacionais, governos influentes e grandes empresas privadas a que abram as
patentes de vacinas contra a Covid-19 e, assim, compartilhem com todos os países em
desenvolvimento esse medicamento de caráter humanitário. Somente assim, Santo Padre,
será possível caminhar, na velocidade necessária, rumo à imunização rápida e gratuita de
todos os habitantes do planeta, sobretudo os mais pobres. Nesta pandemia global, não haverá
solução que não seja plenamente universal.
Conto com os paternais ensinamentos de Vossa Santidade. Graças ao Deus
misericordioso, sabemos que o Sucessor de Pedro sempre virá em nosso socorro, com
palavras de ânimo e atos de amor, capazes de comunicar a verdade do Evangelho e sua
mensagem de alegria e esperança. “Porque esta é a vontade de Deus que, praticando o bem,
façais emudecer a ignorância dos insensatos" (1 Pedro 2, 15).
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Com todo o meu amor e toda a minha fé, peço à Santíssima Trindade – pela
intercessão de Nossa Senhora da Natividade, padroeira do Estado do Tocantins, também
manifestada ao povo como Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil –
que continue a abençoar a todos nós, brasileiros e brasileiras.

Em Cristo, nossa paz!

Senadora KÁTIA ABREU
Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal

