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ENTREVISTA



Presidente da Comissão para
a Doutrina da Fé da CNBB
esclarece a respeito da Covid-
19
03/04/2020 Doutrina da Fé
Na última sexta-feira, 27 de março, pela primeira vez, o mundo se uniu em
oração ao Papa Francisco para acompanhar, direto da Praça São Pedro vazia, a
bênção extraordinária Urbi et Orbi – que geralmente é feita apenas no Natal e
na Páscoa. O momento de oração foi um pedido pelo fim da pandemia do
novo coronavírus. Além disso, Francisco concedeu indulgência plenária – que é
o perdão do mal causado como consequência do pecado – aos fiéis.

Desde o início da pandemia no Brasil, inúmeros momentos de oração, reflexão
e pregação têm tomado conta das redes sociais. Muitos deles sem fundamento
algum na Doutrina Católica, que é constituída pelo conjunto de dogmas,
verdades de fé , ensinamentos, preceitos e leis que formam o magistério da
Igreja Católica Apostólica Romana.

O professor de teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), Fernando Altemeyer Júnior, escreveu recentemente sobre amuletos e
proteção. “Deus não escolhe uns e mata outros de forma sádica ou como algo
inevitável da roda cíclica da morte”, disse.
Em um trecho do texto, o professor destaca que “essa maneira de ver a religião
como amuleto da sorte, ou posse de objetos sagrados que me salvassem do mal
que todos estamos submetidos é tremendamente defeituosa e caricata. Falsifica
Deus e o faz ser um agente do mal”.
Ainda segundo o texto, o teólogo afirma que a oração não é vacina nem é
antídoto. “Se fosse assim a dezena de padres mortos em Bolonha estaria viva! Fé é
a força da esperança de quem crê e confia sem resultados aparentes. Pessoas de fé
também morrem e às vezes mais que os incrédulos. Fé não salva uns e mata outros,
protegendo uns e discriminando outros. Se fosse assim estaríamos dizendo que
Deus detesta Itália e ama o Brasil”.
O professor Altemeyer destaca no texto que “Deus nos ama por igual, todos e
cada um, crente ou ateu, mesmo se não rezássemos nem um pai-nosso. Deus que é
Pai perdoa antes que abramos a nossa boca. Atenção para esse tipo de religião
mágica de barganha e privilégios”.

https://www.cnbb.org.br/2020/04/
https://www.cnbb.org.br/category/comissoes-episcopais-pastorais/doutrina-da-fe/


Em uma rápida busca pela internet é possível ver que as pessoas têm escrito e
compartilhado “explicações” sobre os desígnios de Deus a respeito da
pandemia do coronavírus. Diante disso, o portal da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) conversou com o bispo de Santo André e presidente
da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB, dom Pedro Carlos
Cipollini, que destacou que esta visão de que Deus castiga e pune não está de
acordo com a revelação que Jesus nos fez do Pai que não quer a morte do
pecador, mas que ele se converta de vida.

Leia a aqui entrevista completa:

Deus quem manda o vírus para converter o povo?
Não é Deus que manda. Esta visão de que Deus castiga e pune não é de acordo
com a revelação que Jesus nos fez do Pai que não quer a morte do pecador,
mas que ele se converta e viva. Jesus disse ainda: quero misericórdia e não
sacrifício.

Deus não manda, mas permite com um objetivo maior?
Deus permite? Sim Deus permite as consequências das ações do próprio
homem que hoje por exemplo está de certa forma destruindo a natureza, a
terra, nossa casa comum. Isto porque Deus é Pai mas não paternalista, ele
permite que soframos as consequências de nossas escolhas.

A fé pode ser uma armadura e evitar as infecções?
A fé é sempre uma armadura do espírito para, mais que evitar, vencer o mal
em todas as suas manifestações. Porém, a cura pode ser fruto da própria ação
inteligente do homem que consegue descobrir os remédios necessários. Agora
algumas curas são especiais e fruto da intervenção direta de Deus sem
explicações científicas.

Somente os não pecadores e convertidos serão salvos?
Esta pergunta sobre quem será salvo está lá no Evangelho de Marcos (cap.
16,16) “quem crer será salvo”. Consideremos que este ato misterioso de crer
pode vir até em um último momento como veio para o bom ladrão. Serão
salvos os pecadores que reconhecem seu pecado e os que estão no caminho
da conversão. Deus quer que todos se salvem e nenhum se perca.

Como podemos enxergar coerentemente aos olhos da fé tudo que está
acontecendo?



Aos olhos da fé devemos ver a ação de Deus em tudo. Ele está presente em
tudo o que acontece mesmo que seja algo que aparentemente seja absurdo
como a morte de um inocente na cruz (Jesus). A fé nos ensina além disso que
tudo concorre para o bem dos que creem e amam a Deus. Pois Deus sabe tirar
o bem de situações que são ruins como a morte na cruz. Foi passando pela
cruz que Jesus ressuscitou. Morrendo destruiu a morte. A fé aponta para o
mistério pascal que está impresso em todas as realidades e também nessa de
pandemia. É um momento de sofrimento, mas Deus fará surgir uma luz. A vida
tem a última palavra, Deus tem a última palavra, esta é a visão da fé.
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SG Nº 0226/20 

Brasília, 26 de março de 2020 

 

Aos senhores (arce)bispos, 
em suas sedes. 
 

Ref: Alguns assuntos ligados à pandemia coronavírus 

 

Prezados irmãos, 

 Entro em contato para compartilhar algumas informações ligadas ao atual quadro de 
pandemia em decorrência do coronavírus. Optei por tratar de assuntos diversos na mesma 

correspondência a fim de evitar a multiplicação de comunicados.  

 

1. DECRETO DA CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO - II 

 Encaminho, em anexo, o segundo Decreto emitido pela Congregação para Culto Divino 
e a Disciplina dos Sacramentos. Complementando o anterior, este Decreto também dispõe sobre 
as celebrações pascais “em tempo de COVID-19”. Saiu originalmente em italiano, com tradução 
para alguns idiomas. A tradução para o português foi feita pela CNBB. O original se encontra na 
página da Sta. Sé, no setor daquele Dicastério. 

 Chamo sua atenção para o seguinte: 

Missa do Crisma - No número 2, a Congregação prevê que, para a Missa do Crisma, as 
conferências episcopais forneçam “indicações sobre uma possível transferência para outra 
data”. Seguindo a orientação apresentada pela própria Congregação para o Culto Divino no 

primeiro Decreto, a CNBB opta por deixar a cada bispo diocesano, administrador apostólico 
ou administrador diocesano o discernimento de quando celebrar para bem atender à 
realidade local. Dentro do possível, pedimos a gentileza de compartilhar conosco a opção feita, 
de modo que possamos ter uma visão geral do que está ocorrendo nas diversas dioceses do 

país.  

Oração Universal -  O mesmo Decreto prevê que, durante a Oração Universal, na Sexta-Feira 
Santa, “os bispos cuidarão de preparar uma intenção especial para aqueles que se encontrarem 

em situação de perda, de doentes e de falecidos”. Como subsídio, nossa Comissão de Liturgia 
disponibilizou a oração que também vai em anexo a esta carta. 
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2. COLETAS 

Acolhendo algumas sugestões, a Presidência da CNBB submete à avaliação dos irmãos as 
seguintes datas para a realização das coletas da Campanha da Fraternidade e para os Lugares 
Santos.  

▪ Coleta para os Lugares Santos: 14 e 15 de setembro, Exaltação da Sta. Cruz e N. S. Dores 

▪ Coleta para a Campanha da Fraternidade: 16 e 17 de novembro, Dia Mundial dos Pobres 

Dentro do possível, peço aos irmãos que se manifestem através do e-mail, 
secretariogeral@cnbb.org.br, para que, ouvindo o maior número de bispos, possamos chegar 

ao consenso sobre essas datas. No caso da coleta da CF2020, assim que possível, pensamos em 
iniciar campanha conscientizadora.  

 

3. DECRETOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL 

Temos diante de nós um composto legislativo: Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020 e o Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020.  

Todos, de algum modo, tratam de medidas para o “enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019" (Lei 13.979, art. 3º).  

Essa mesma lei diz que as medidas adotadas “deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais" (§8º), cabendo ao Presidente da 
República indicar, mediante decreto, quais são os serviços públicos e as atividades essenciais 
(§9º).  

Essenciais são aqueles serviços e atividades que, se não atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população (art. 3º, § 1º). Este não é o caso das igrejas.  

No entanto, o Decreto 10.292 (art. 3º, inciso 39), assinado ontem, afirma que, dentro dos 
serviços públicos e atividades essenciais, encontram-se as "atividades religiosas de qualquer 
natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde". Desse modo, as atividades 
religiosas foram, por decreto, inseridas no grupo das atividades essenciais, porém sob a 
condição – assim diz o próprio Decreto – de se obedecer ao que o Ministério da Saúde 
determinar.  

Considerando, pois, que as orientações emanadas pelas autoridades competentes do 
Ministério da Saúde indicam o distanciamento social, as igrejas, se os bispos assim o 
considerarem, podem permanecer abertas, porém, do modo como tem sido feito: orações 
individuais, transmissões online etc. Não há como entender que os instrumentos legais acima 
referidos possam obrigar a reabertura das igrejas, muito menos para a prática de qualquer tipo 
de aglomeração. 
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 Enfim, caros irmãos, reitero a unidade e a solidariedade de toda a Presidência da CNBB. 
Sabemos o quanto tem sido árduo equilibrar, por um lado, o atendimento religioso aos 
enfermos, aos profissionais da saúde e a todas as pessoas em geral e, por outro, seguir as 

normas sanitárias, cuja base é o distanciamento social. Sabemos também que, junto às 
preocupações especificamente pastorais, rondam-nos questões ligadas ao sustento de nossas 
igrejas, tanto no que concerne aos bens temporais quanto à caridade que praticamos. Os pobres 

esperam de nós tanto a presença espiritual quanto material. Essa presença começa pelo 
testemunho de quem, preocupado, por certo, com os aspectos materiais, escolhe, porém, a vida 
e a caridade em primeiro lugar.  

 Angustia-nos, por isso, a colocação do dilema vida versus economia. Num tempo 
quaresmal, em que a Campanha da Fraternidade nos interpela a viver a vida como dom e 
compromisso, recordo o que o Santo Padre nos disse em sua mensagem para a abertura da CF 
2020: 

“...a Quaresma é um tempo propício para que, atentos à Palavra de Deus que 

nos chama à conversão, fortaleçamos em nós a compaixão, nos deixemos 

interpelar pela dor de quem sofre e não encontra quem o ajude. É um tempo 

em que a compaixão se concretiza na solidariedade, no cuidado. ...” 

 Em nome da Presidência de nossa querida CNBB, manifesto a mais plena unidade e 
reafirmo a disponibilidade em ajudar no que for possível e necessário.  

Que o Deus da Vida nos ajude a contribuir para “formar uma nova mentalidade política 
e econômica que ajude a superar a dicotomia absoluta entre a economia e o bem comum social” 
(EG 205). 

 

 

D. Joel Portella Amado 
Bispo auxiliar de S. Sebastião do Rio de Janeiro 

Secretário Geral da CNBB 



DECRETO
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CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DE SACRAMENTOS 

Prot. N. 154/20 

DECRETO 

Em tempo de Covid-19 (II) 

Considerando a rápida evolução da pandemia de Covid-19 e levando em consideração as observações 

recebidas das Conferências Episcopais, esta Congregação oferece uma atualização das indicações e sugestões 

gerais já dadas aos Bispos no decreto anterior de 19 de março de 2020. 

Como a data da Páscoa não pode ser transferida, nos países afetados pela doença, onde estão previstas 

restrições às reuniões e movimentos de pessoas, os bispos e padres celebram os ritos da Semana Santa sem a 

participação do povo e em local adequado, evitando concelebração e omissão da troca de paz. 

Os fiéis são informados do horário de início das celebrações, para que possam participar da oração em seus 

lares. Poderão fazer uso diretamente dos meios de comunicação social. Em qualquer situação, continua sendo 

importante dedicar um tempo adequado à oração, principalmente aprimorando a Liturgia das Horas. 

As Conferências Episcopais e as dioceses individuais não deixem de oferecer subsídios para ajudar a oração 

familiar e pessoal. 

1 - Domingo de Ramos. O Memorial da Entrada do Senhor em Jerusalém é comemorado dentro do edifício 

sagrado; nas igrejas catedrais é adotada a segunda forma prevista pelo Missal Romano; nas igrejas paroquiais 

e em outros lugares, a terceira. 

2 - Missa do Crisma. Ao avaliar o caso concreto nos vários países, as Conferências Episcopais poderão dar 

indicações sobre uma possível transferência para outra data. 

3 - Quinta-feira Santa. O lava-pés, já opcional, é omitido. No final da Missa na Ceia do Senhor, a procissão 

também é omitida e o Santíssimo Sacramento é mantido no tabernáculo. Neste dia, os padres recebem 

excepcionalmente a faculdade de celebrar a missa, sem a participação popular, em um local adequado. 

4 - Sexta-feira Santa. Na oração universal, os bispos cuidarão de preparar uma intenção especial para aqueles 

que se encontrarem em situação de perda, de doentes e de falecidos (cf. Missale Romanum). O ato de adoração 

na cruz através do beijo é limitado apenas ao celebrante. 

5 - Vigília da Páscoa. Deve ser comemorada exclusivamente em catedrais e igrejas paroquiais. Para a liturgia 

batismal, permanece mantida apenas a renovação das promessas batismais (cf. Missale Romanum). 

Para seminários e outras casas de formação, mosteiros e comunidades religiosas, serão seguidas as indicações 

deste Decreto. 

As expressões da piedade popular e as procissões que enriquecem os dias da Semana Santa e do Tríduo Pascal, 

no julgamento do Bispo diocesano, podem ser transferidas para outros dias adequados, por exemplo, nos dias 

14 e 15 de setembro. 

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020. 

Dado na sede da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. 

25 de março de 2020, solenidade da Anunciação do Senhor. 

 

Robert Card. Sarah     Arthur Roche 

Prefeito     Arcebispo Secretário 



ORAÇÃO UNIVERSAL
SEXTA-FEIRA SANTA

SUGESTÃO
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CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR 

 

Oração Universal (sugestão de texto) 

Obs.: Essa intenção deve ser incluída antes da décima, tornando-se, deste modo, a 

penúltima, pois a última rezará “Por todos os que sofrem provações”: 

 

IX. Pelos poderes públicos 

 ........... 

X. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19 

Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam 

consolados os que sofrem com a doença e a morte, 

provocadas pela pandemia do novo coronavírus; 

fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos; 

e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. 

 

Reza-se em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

 

Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, 

força na fraqueza e consolo nas lágrimas, 

compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, 

para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R. Amém. 

 

XI. Por todos os que sofrem provações 

 ........... 

 



Dom José Belisário da Silva Dom Esmeraldo Barreto de Farias
Arcebispo Bispo auxiliar


	Presidente da Comissão para a Doutrina da Fé da CN

