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Câmara Episcopal
Ó Como são grandes as riquezas de Deus! Como são
profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria!” Rm 5:5

Queridas irmãs e queridos irmãos
Clero e laicato de nossa IEAB
Como de praxe, temos nos reunido e acompanhado com atenção a evolução do difícil contexto em que estamos
mergulhados há praticamente 3 meses. Temos notícias animadoras de que em certas partes do país, onde a pandemia
está sendo controlada dentro das possibilidades de resposta do sistema de saúde e devido a isso, algumas autoridades
municipais e estaduais tem estabelecido cronograma de flexibilização do isolamento social. Em outras, porém, a
situação se apresenta de maneira preocupante, aumentando as estatísticas de contaminação, internações e mortes. É
visível a interiorização da pandemia e em razão da falta de transparência dos organismos governamentais, há
desencontros de dados e disputa política em torno das reais estatísticas.

Em meio a tudo isso está nosso povo querido e é para com este povo que temos a responsabilidade de preservar a sua
integridade sanitária e emocional. Evidente que todos nós estamos sob profundo estresse em razão do isolamento.
Sentimos falta das celebrações presenciais e dos afetos que temos reprimido durante esta quarentena. Em algumas
comunidades há um adicional estresse em torno da manutenção da sustentabilidade, incluindo-se a manutenção do
clero.

Entendemos perfeitamente isso e estamos estudando alternativas seguras, com claro protocolo mínimo provincial que
venha a garantir a integridade de todos e todas. E estas alternativas serão comunicadas com a brevidade necessária
para estas situações-limite!

Decidimos, no entanto, para evitar flexibilizações locais ou regionais que gerem confusão entre o nosso povo, estender
o isolamento social no âmbito de nossas comunidades até o final do mês de junho. Até lá, estaremos atentos
atentas à evolução da situação e comunicaremos novas medidas que venham ao encontro da dignidade, integridade e
saúde física, emocional e espiritual de nosso querido povo anglicano.
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