COMUNICADO DE DOM WALTER JORGE PINTO A TODOS OS DIOCESANOS ACERCA
DA PANDEMIA DA COVID-19
Prot. 0029/2021

Depois de dois dias de Assembleia (on-line) dos Bispos do Paraná, Regional Sul 2 da CNBB, a qual
emitiu nota acerca da atual Pandemia da Covid-19, o mais importante assunto tratado na mesma,
faço as seguintes comunicações:
1. Que a Diocese de União da Vitória, por ora, não adotará maiores restrições do que aquelas
apontadas pelos protocolos das Secretarias Estadual e Municipais de Saúde. No entanto, que
todos procurem observar as prescrições ali presentes com muita precisão, especialmente no
tocante aos 15% de ocupação dos templos.
2. Que junto com toda a CNBB Sul 2 (Paraná), a Diocese também apoiará os governos estadual
e municipais se os mesmos considerarem a necessidade de um aumento de restrições que
visem à prevenção e ao combate da atual Pandemia, manifestando assim sua opção clara e
permanente a favor da vida acima de tudo. Observo aqui que nossas reflexões apontaram
fortemente que tal necessidade nos parece urgente, ainda que consideremos que sejam os
profissionais da saúde os mais abalizados para a declararem. Se isto acontecer, recordamos
que cabe aos governos, especialmente o federal, prover melhores meios de sustentação
econômica da população, sobretudo dos mais vulneráveis e atingidos pelas consequências da
Pandemia do Covid-19.
3. Que junto com toda a Igreja do Paraná, nossa Diocese endossa o Manifesto intitulado “O
Povo não pode pagar com a própria vida”, emanado pela CNBB Nacional juntamente com
outros cinco respeitáveis signatários do Pacto pela Vida e pelo Brasil, emanada no dia
10/03/2021.
4. Também afirmo, unido aos bispos paranaenses, ser dever dos governantes providenciar, com
verdadeiro empenho e no menor tempo possível, a aquisição das vacinas e garantir sua
distribuição rápida, justa e gratuita para todos.
Aproveito o ensejo para exortar a todos os diocesanos a se conscientizarem mais que é dever de
todos colaborar de modo sincero e eficaz para a contenção do contágio do novo Coronavírus e suas
novas cepas, agora mais agressivas, ao preço de, não o fazendo, termos que presenciar o aumento
cada vez maior da perda de milhares de vidas de modo desnecessário e evitável. Destaque-se aqui a
necessidade de uma maior colaboração dos mais jovens, com maior empenho e compromisso para
com a vida de toda a população.
Desejo também manifestar o agradecimento e solidariedade de nossa diocese para com os
profissionais de saúde, já tão exaustos, bem como para com todos aqueles que têm colaborado mais
diretamente para sanar os efeitos desta dura realidade que estamos vivenciando.
Que aproveitemos este tempo de provação para maior crescimento humano, revendo as bases onde
temos assentado nossas vidas. Seja um tempo de mais oração e encontro com o Senhor da vida, que
a criou não para o caos mas para que seja plena.
Seja este um tempo onde a fraternidade e a solidariedade também se façam muito presentes entre
todos, ajudando a socorrer principalmente o que serão como sempre os mais atingidos, os pobres.
Deus abençoe a todos!
União da Vitória, 17/03/2021.
Dom Walter Jorge Pinto – Bispo Diocesano de União da Vitória.

