
MANIFESTO CATÓLICO AMERICANO LATINO 
COM RESPONSABILIDADES POLÍTICAS 
Um compromisso e um chamado à ação 

  
A todos os líderes políticos e sociais da América Latina: 
  
1. Nós enfrentamos a crise humanitária mais grave do último século, causada pela COVID-19. Na 
Itália, alguns economistas já calculam que, até hoje, houve um declínio de 10% do PIB. Se esse cálculo 
fosse repetido na América Latina, a CEPAL projetou que os latino-americanos em extrema pobreza 
atingiriam 90 milhões de pessoas. 
  
As quarentenas como iniciadas na maioria dos nossos países já estão causando situações limite, não 
só em termos econômicos mas sobretudo no campo social, o aumento de situações de violência 
doméstica, a depressão ou a superlotação. Segundo o Boston Consulting Group, na América Latina a 
quarentena terminaria na melhor das hipóteses em junho. 
  
Estamos chocados com a aflição daqueles que perderam entes queridos, a dor dos doentes e suas 
famílias, profissionais de saúde, voluntários e todos aqueles que estão expostos ao perigo. Nos 
comove a impotência dos mais pobres, dos mais vulneráveis e dos mais indefesos que mais uma vez 
estão sofrendo e vão sofrer o maior impacto, as consequências da presente crise humanitária que é a 
sanitária, económica e social. 
  
Estamos entrando em uma nova, imprevisível e dramática fase de choques profundos, que exigirá o 
envio das melhores energias de humanidade, fraternidade, solidariedade, cooperação e 
empreendimento, de sacrifício e esperança que batem no coração das pessoas e dos povos latino-
americanos. 
  
2. Nós estávamos entusiasmados ante o impressionante e esmagador evento da bênção Urbe 
et Orbi do Papa Francis na Praça de São Pedro em 23 de março de 2020. Sua presença com a sua 
batina simples e sem abrigo, sem um guarda-chuva em meio a uma tarde bastante fria e 
chuvosa. A praça de São Pedro totalmente vazia e no meio da solidão. Lá, o Papa nos lembrou que 
Deus não está calado e está perto. O crucifixo de madeira de 700 anos banhado pela chuva na 
penumbra da última luz da tarde deu a aparência de Jesus no Calvário, derramando seu sangue e 
como se Deus derramasse suas lágrimas pela humanidade. 
  
Naquele dia, Francisco nos indicou que estamos todos no mesmo barco: “todos frágeis e 
desorientados; mas, ao mesmo tempo, importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, 
todos necessitados para confortar um ao outro. Neste barco, estamos todos ... descobrimos que não 
podemos continuar cada um por conta própria, mas apenas juntos ... A tempestade desmascara nossa 
vulnerabilidade e revela aqueles valores falsos e supérfluos com os quais construímos nossas 
agendas, projetos, rotinas e prioridades ... Não ouvimos o clamor do nosso planeta doente ... apenas 
Jesus acalma a tempestade ”. 
  
Essa situação mostrou que ninguém pode se isolar dos outros.  Ninguém está isento do impacto da 
pandemia que estamos sofrendo e que é descarregada na fragilidade e miséria da condição 
humana. É como se ninguém, agora enclausurado dentro das casas, pudesse se distrair de tudo o que 
está se passando, como se ninguém pudesse se calar em uma indiferença em relação a si mesmo, 
aos entes queridos, ao destino pessoal e social. Somos parte da humanidade e a humanidade é parte 
de nós: devemos aceitar essas dependências e apreciar a responsabilidade que nos torna 
protagonistas. O mundo "se asfixia no meio das coisas" e o barulho da comunicação que "sufocou o 
silêncio" nos fez perder "toda referência ao divino, ao santo, ao mistério, ao infinito, ao superior, ao 



sublime ”, a“ toda a capacidade de nos surpreender ”- é como Byung-Chul Han escreve em“ A 
sociedade da fadiga ”. 
  
3. A pesar de todos os aspectos negativos da crise, as sementes da esperança florescem. Os 
valores foram recuperados pela redescoberta do valor absoluto da vida e da saúde. Todos nos 
reunimos contra um inimigo comum, que não distingue raça, ideologia, capacidade econômica ou 
crença religiosa. No entanto, não podemos ignorar o fato de que o pior de hoje e de amanhã é 
iminente, como o confinamento egoísta em si, a agressividade em casas com pouco apoio, como 
prisões, irresponsabilidade no comportamento pessoal e social, defesa de próprios interesses sem 
olhar para o bem comum, a proposta de receitas muito antigas para as situações sem precedentes 
que estão sendo criadas, o abandono dos mais sofredores e pobres, a horrível tentação de uma 
eutanásia discreta dos idosos doentes, a "salve-se quem puder" , a explosão de muito mais violência 
e guerras. 
  
Mas, ao mesmo tempo, atualmente recuperamos o sentido de palavras esquecidas. Entendemos 
como estamos todos ligados um ao outro, que ninguém é salvo sozinho, que um não pode ser feliz 
sem os outros. Mas nunca, como neste momento difícil, compreendemos o que realmente é a 
fraternidade e o bem comum. Este foi o momento da redescoberta de uma palavra muito querida por 
Francisco: fraternidade. Essa dor abriu a era da irmandade, o princípio esquecido e que agora estamos 
entendendo, vivendo e redescobrindo. 
  
Esta crise tem mostrado que existe alguns tipos de economia que se pode matar, quando se domina 
a saúde das pessoas, a vida dos idosos e dos mais vulneráveis. No entanto, também vemos outra 
economia hoje em dia, nos hospitais, na ação de muitos governos, em tantas iniciativas sociais e 
comunitárias que surgiram, que é a economia da vida, da vida de todos e de cada um, começando 
pelo último. 
  
Como apontou o filósofo Jacques Attali, é a oportunidade de retornar ao essencial. “ Nosso papel é 
tornar essa transição o mais suave possível, em vez de um campo de ruínas. Quanto mais cedo 
implementamos essa estratégia, mais rapidamente podemos sair dessa pandemia e da terrível crise 
econômica resultante ” . 
  
Em resumo, essa situação dramática requer respostas concretas em cada país e respostas regionais, 
deixando a inação e assumindo conjuntamente tarefas comuns entre autoridades, sociedade e 
agentes de saúde. Nós, cristãos com responsabilidades políticas, membros do mesmo povo - o latino-
americano - e de nossa identidade como cristãos e políticos, desejamos expressar nosso compromisso 
e nossas propostas de uma ação latino-americana unida para enfrentar essas graves horas para 
nossos povos. 
  
Um olhar sobre a realidade a partir da esperança e da dor do povo latino-americano 
  
4. Observamos a realidade dramática que estamos enfrentando em nossa condição e identidade 
como cristãos. Francisco nos ensina que não será a doutrina que transformará o mundo, mas a 
experiência viva do Evangelho. Claramente, o Papa nos lembra o que Bento XVI disse no início de 
seu pontificado: "Você não começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande idéia, mas 
por encontrar um evento com uma Pessoa que dá um novo horizonte para a vida e, com ela, uma 
orientação decisiva ". Por esse motivo, por mais perturbador que seja o cenário em que vivemos, 
somos animados por um Deus " que está entre nós " e, por esse motivo, não caímos na tentação de 
resignação, nem podemos ceder à banalidade do mal, porque a fé Mais do que nunca, deve ser forte 
o suficiente para manter viva a esperança e apoiar a caridade. 
  



Fazemos isso reconhecendo que fazemos parte de sociedades democráticas, plurais e seculares em 
que vivemos. Portanto, nossa contribuição como cristãos que participam da vida política damos sem 
nenhuma pretensão hegemônica, mas aberta à escuta e ao diálogo de outras experiências, mas com 
fidelidade e alegria anunciando Jesus Cristo e as implicações éticas de seus seguidores, com 
humildade e sem complexos. Como assinala o cardeal de Montevidéu: " Não pretendemos ensinar 
nada, mas também não estamos dispostos a nos diluir sem dizer nada ". 
  
Nós somos cristãos e somos políticos. Em todas as questões que tornam a dignidade humana, temos 
uma palavra a dizer e queremos dar a nossa contribuição. Não pretendemos na sociedade plural 
que todos pensem como nós, mas não queremos silenciar a nossa contribuição. 
 
5. E fazemos isso desde a realidade e comprometidos com o bem comum, independentemente 
de qualquer papel ou viés ideológico, porque o senso de realidade e o compromisso com a verdade 
são a primeira responsabilidade ética do político diante dos desafios que a pandemia representa agora 
e nos próximos meses. A realidade é muito superior à ideia. A polarização ideológica cria miopia, que 
não permite mais que as coisas sejam vistas como são e tudo passa pelo filtro da ideologia 
assumida. Toda a realidade, então, é assimilada pelo preconceito. 
  
A ideologização leva ao extremismo e isso à distorção da realidade. Este não é o momento dos 
fundamentalismos! É hora da realidade! E para isso, é necessário reconhecer e descobrir a realidade 
juntos, em um diálogo sereno, baseado no respeito inabalável pelas pessoas e com um senso de 
colaboração e justiça para todos. 
  
6. Nosso olhar é da esperança que é plantada em face da dor e das calamidades que, embora 
superem nossas forças, nos dão a confiança e a certeza de que é o Outro que dirige a história. Como 
o Abade Geral dos monges cistercienses apontou há alguns dias: “Reconhecer nesta circunstância 
uma possibilidade extraordinária de acolher e adorar a presença de Deus em nosso meio, não significa 
fugir da realidade e renunciar aos meios humanos que eles atuam para nos defender do mal. Isso 
seria um insulto contra aqueles que - como todo o pessoal de saúde - sacrificam pelo nosso bem. Seria 
mesmo uma blasfêmia pensar que Deus nos envia os testes e depois nos mostra o quanto é bom que 
venha a nos libertar deles. Deus entra em nossas provações, sofre conosco e por nós até a morte de 
cruz. O verdadeiro perigo que cabe à vida não é a ameaça da morte, mas a possibilidade de viver sem 
sentido, de viver sem propensão a uma maior plenitude de vida e maior salvação da saúde ”. 
  
Esperança significa confiança, que emergirá dessa pandemia - como assumem os principais 
escritórios de inteligência - e, como acreditamos os políticos católicos, um mundo mais colaborativo, 
mais solidário e mais local - em meio à globalização - e mais democrático. 
  
Alguns sinais já começam a ser vislumbrados, mesmo nos “pequenos gestos diários” das famílias, em 
extraordinárias entregas e gestos de solidariedade diante de necessidades urgentes - médicos, 
enfermeiros, operadores de saúde, trabalhadores que se sacrificam, equipes de limpeza, cuidadores, 
transportadores, forças de segurança, voluntários da linha de frente , padres, religiosos - em 
comunicações virtuais que desejam se tornar abraços reais, sinais de redescoberta da comunidade 
além das vigências ideológicas, na superação de polarizações políticas em busca de uma colaboração 
convergente, mesmo de unidade superior em tempos de crise. Pais, mães, avôs e avós, que acordam 
nossos filhos todas as manhãs e se levantam com um novo visual, como aquela pequena promessa 
de broto de primavera que já foi anunciada. 
  
Os estudiosos de história nos dizem que as grandes epidemias e outras calamidades tiveram força 
para afastar sociedades inteiras das estruturas fundantes, às vezes deixando-as prostradas, outras 
causando sua regeneração moral, espiritual e, portanto, também sua reconstrução social. Podemos, 
sim, prever que a reconstrução vai ser muito difícil, que vai exigir uma grande quantidade de energia 



e sacrifícios, talvez surja, embora não desejemos, no meio das convulsões sociais. Entre um passado 
ao qual não se pode voltar, um presente tremendamente crítico e um futuro que não sabemos imaginar 
- o que poderia ser pior ou melhor - devemos discernir e acompanhar os sinais, experiências e gestos 
de esperança. 
  
7. Nosso olhar nasce da dor para aqueles que sofrem e sofrerão mais como resultado dessa 
pandemia: os pobres. São os que mais estão abandonados, mais frágeis e vulneráveis, os pobres e 
indefesos, que vai ser mais afetados pela pandemia. Basta pensar no impacto dramático que isso terá 
para as multidões de irmãos latino-americanos que sobrevivem do trabalho informal e, em geral, nas 
ruas, ou em tantos idosos abandonados. A recessão econômica está às portas de uma economia 
estagnada na região e, com ela, empobrecimento maciço, um aumento significativo do desemprego e 
de convulsões sociais. 
  
São os pobres que precisam sair de casa para ganhar seu pão diário e que muitas vezes não 
conseguem observar as regras de isolamento e quarentena. 
  
Uma leitura autêntica da realidade é feita a partir dos sentimentos e escolhas feitos por Jesus. E não 
há dúvida de que lado ele se virou, uma leitura evangélica da realidade só pode ser feita com o 
sofrimento daqueles que serão os mais afetados pela crise, os pobres, os oprimidos e os vulneráveis. 
  
Hoje, eles têm rostos, nos doentes, naqueles que são mais frágeis nesta enfermidade, seja pela idade 
ou por doenças pré-existentes; aqueles que estão desempregados; que estão em empregos informais, 
sem segurança social; aqueles que são diaristas e precisam sair para levar comida para suas 
casas. Portanto, todas as ações e compromissos para enfrentar a crise devem ser assumidos da 
perspectiva do impacto sobre os mais vulneráveis. 
  
É necessário superar o silêncio confortável, típico dos indiferentes, para evocar uma voz profética 
diante da dor, do mal e da morte, causada por decisões políticas que excluem e marginalizam aqueles 
que mais precisam, porque são mais vulneráveis e frágeis, ou seja, mais pobres. 
  
8. Esta crise é a hora de uma eleição. Se os problemas são comuns, é necessário pensar em soluções 
e iniciativas comuns. Ou morremos sozinhos como nações, ou avançamos todas as nações juntas, 
como membros da mesma Pátria Grande: América Latina . Se escolhermos o caminho dos 
nacionalismos exacerbados, estaremos fadados a deslizar entre o caos, o populismo e o autoritarismo 
em nossos países. Mas se escolhermos o caminho da Grande Pátria - justamente quando 
comemoramos a maioria de nossos países no Bicentenário dos processos de independência - será a 
oportunidade de re-fundar um novo pacto social, baseado na solidariedade e na fraternidade. 
  
Até agora, a América Latina reagiu de maneira diferente e descoordenada no marco do 
enfraquecimento da integração, iniciado há muito tempo. Será muito perigoso continuar nesse 
caminho nos próximos tempos em que os países precisarão solicitar apoio financeiro de organizações 
internacionais para avançar. Quem tentar fazê-lo separadamente, correrá o risco de que se imponham 
agendas ideológicas, econômicas e culturais alheias à nossa cultura e tradição em troca de recursos 
financeiros. 

  
A integração latino-americana é uma necessidade e uma prioridade inevitável e urgente, inscrita em 
nossa vocação e destino. Isso foi reconhecido por João Paulo II em 1992, quando apontou: “É uma 
grave responsabilidade dos governantes favorecer o processo de integração já iniciado de alguns 
povos, aos quais a mesma geografia, fé cristã, língua e cultura se uniram definitivamente no caminho. 
da história ”. 
  



"Certamente não há outra região que tenha tantos fatores de unidade quanto a América Latina " - 
escreveu os Bispos da América Latina no documento de Aparecida. Obviamente, esses fatores estão 
longe de reduzir a unidade latino-americana a uniformidade, mas combinado e enriquecido com muitas 
diversidades locais, nacionais e culturais, como um "poliedro". A integração política e econômica é a 
única possibilidade de ter seu próprio peso no concerto internacional com um mínimo de público e a 
capacidade de impor respeito. Hélio Jaguaribe e Methol Ferré, entre outros, sabiam demonstrar de 
forma clarividente todos os desafios e alternativas da integração latino-americana em cenários globais 
emergentes . 
  
Portanto, é necessário fortalecer a cooperação e a integração no nível da Aliança do Pacífico, 
repensar, reestruturar e relançar o eixo fundamental do MERCOSUL, intensificar a cooperação entre 
o México e o Sistema de Integração Centro-Americano, além de criar vínculos mais construtivos entre 
esses países. Modalidades de solidariedade latino-americanas. 
  
Nossos princípios de ação 
  
9. Acreditamos que qualquer intervenção ou ação deve ser feita a partir de três princípios 
fundamentais: o bem comum; a dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 
  
A preeminência do bem comum sobre qualquer interesse específico implica que ele deve orientar 
nossas ações para trabalhar em conjunto com as autoridades de saúde, mesmo diante de decisões 
extremas, mas respeitando a dignidade humana, os direitos fundamentais e os princípios democráticos 
universais. Note-se que em uma pandemia as liberdades pessoais devem ser mantidas, mas sempre 
devem estar sujeitas ao bem comum. 
  
É dever dos políticos e membros do Estado, neste período de crise, salvar o maior número possível 
de pessoas, mesmo diante de recursos limitados que não podem ser oferecidos a todos, como 
costuma ser o caso. Isso deve ser aplicado quando um nível limite for atingido e o uso do 
"racionamento de recursos" corresponder realmente ao único bem possível que pode ser alcançado 
em uma situação séria que não poderia ser tratada de outra forma. 
  
Implica também a consciência de que a vida e a saúde não são apenas um bem pessoal, mas também 
um bem social. Nesse sentido, atenção às disposições ministeriais relativas à adoção de estilos de 
vida adequados, conformidade com vacinas para proteger a si e aos outros, limitação de liberdade 
para impedir a propagação de infecções, etc. Todos são comportamentos pessoais que se referem ao 
dever de saúde e não apenas o direito a ele. 
  
A norma humanística de ação decorre da dignidade humana, o que significa afirmar a pessoa como 
um fim em si mesma . É essencial que a liberdade, a responsabilidade do povo, sua solidariedade e 
criatividade, sua energia de construção e negócios sejam colocadas em risco. A pessoa humana 
nunca pode ser apenas um sujeito passivo no qual as estratégias que as equipes técnicas podem 
estabelecer serão aplicadas. A pessoa humana é a realidade que define e delimita os métodos. A 
pessoa é auto-afirmada e nunca pode ser usada ou instrumentalizada como um meio. 
  
E solidariedade, especialmente com os mais vulneráveis. Nesse contexto em que vivemos, não basta 
ter a consciência limpa, porque não prejudicamos ninguém ou porque não estamos diretamente 
envolvidos em problemas de saúde. Pelo contrário, nos tornamos cúmplices de tudo o que está 
acontecendo, se não nos comprometemos a proclamar a verdade sobre o ser humano e seu lugar 
privilegiado nesses tempos. Acreditamos que é necessário chamar a consciência para uma ética de 
responsabilidade. Em tempos de emergência e crise, onde nem mesmo a norma é capaz de cobrir a 
pluralidade de casos que a realidade nos apresenta, é necessário desenvolver a capacidade de 



discernimento maduro, capaz de entender não o que é útil para alguém, mas o que constitui " o melhor 
possível "para promover o bem comum.       
  
Solidariedade, que compromete a comunidade a fornecer maior ajuda onde houver mais necessidade 
(tratar aqueles que precisam de mais cuidados e gastar mais com os mais doentes). E, por outro lado, 
não suplante ou substitua as iniciativas livres de indivíduos e grupos, mas garanta seu 
funcionamento. Nesse sentido, as estruturas sociais da comunidade ou as diferentes regiões podem 
expressar sua subsidiariedade e contribuir para a realização do bem dos doentes, de modo a garantir 
o cuidado necessário a todos os cidadãos; e não apenas para os cidadãos de uma determinada região, 
mesmo à custa de maiores sacrifícios por parte daqueles que podem fornecê-los. 
  
  
Chamados de arquitetos de uma cultura de encontro. 
  
10. Nesta hora dramática, reconhecemos que os políticos são chamados a ser construtores de 
pontes e não de muros; chamado a viver a diversidade e a apreciar o diálogo como um caminho que 
nos enriquece. O estilo de liderança política que é necessário é um estilo sinodal, que é disposto a 
fazer a viagem com seus assuntos e até mesmo com seus rivais políticos. Trata-se de ouvir e entender 
os motivos um do outro, dos quais sempre podemos aprender alguma coisa. A atitude dialógica e o 
espírito desarmado também devem permear as relações sociais e políticas. 
  
Em um diálogo calmo, pelo contrário, todos têm que vencer. A vida social baseada no respeito pelas 
pessoas e em um senso de colaboração e justiça é boa para todos. Além disso, em situações de 
extrema emergência, você precisa fazer uma causa comum e se colocar atrás da autoridade. Qualquer 
outra opção pode levar ao caos. Para isso, a autoridade deve tentar articular propostas, pelas quais 
deve ser empática e capaz de ouvir. 
  
É hora de rejeitar qualquer indício de polarização. Os fundamentalismos relutam em dialogar, preferem 
lutar contra os que são diferentes, pensam de maneira diferente e têm opções partidárias ou 
convicções religiosas diferentes das suas. Notícias falsas e ataques a pessoas através de redes 
sociais devem ser condenados. As duras consequências econômicas que a pandemia causará podem 
provocar fortes agitações sociais e políticas que terão que ser discernidas, compreendidas e 
sofridas. Não será fácil promover uma convergência nacional e popular para enfrentar os tremendos 
problemas e desafios que terão de ser enfrentados.   
  
A linha divisória real não se encontra entre esquerdas ou direitas, conservadores ou progressistas. A 
verdadeira linha de divisão é encontrada entre aqueles que estão dispostos a sacrificar seus 
concidadãos por agendas pessoais, de grupo ou de partido; e aqueles que entenderam que a hora 
dramática de nossa geração deve nos unir para colocar o interesse de nossos povos em primeiro 
lugar . 
  
Nossas propostas 
  
11. Com base em todos os princípios indicados acima, propomos as seguintes medidas e ações 
concretas para enfrentar o COVID-19 na América Latina, na fase em que estamos. Não consideramos, 
neste momento, o foco das propostas, a recessão econômica que será gerada nos próximos 
meses; mas, em vez disso, pretendemos enfrentar os problemas da situação atual, onde o problema 
é principalmente a saúde e suas consequências. Sabemos que as respostas precisam de considerar 
a saúde e economia, porque a saúde é vida e também sabemos que se ter uma economia humana 
também é necessário. 
  



Reconhecemos que há heterogeneidade no estado de progresso da pandemia em cada um de nossos 
países; portanto, algumas dessas medidas que propomos podem não ser relevantes para a realidade 
de um país específico. 
  

Medidas sanitárias. 
  

- É essencial que a quarentena obrigatória para os adultos mais velhos seja fixada aos maiores de 
70 anos de idade, e que estes devem permanecer em suas casas. Caso, dentro dessas casas, 
existam jovens que saem para trabalhar, os idosos devem ficar isolados em uma área 
especial.          

- Temos de organizar a solidariedade entre diferentes áreas territoriais e entre diferentes países. A 
pandemia não atinge todo o território nacional com a mesma força. Em algumas áreas, é muito fácil 
a capacidade de ventiladores e postos de terapia intensiva serem rapidamente saturados. É 
necessário predispor a transferência de pacientes para as áreas menos afetadas. Portanto, 
recomenda-se o gerenciamento centralizado de unidades de terapia intensiva.          

- É muito provável que o pessoal da saúde seja insuficiente; portanto, em alguns casos, pode ser 
necessário contratar rapidamente pessoal adicional para atendimento em hospitais; caso contrário, 
a pressão no pessoal de unidades de terapia intensiva poderá atingir níveis intoleráveis e estourar 
o sistema.          

- É necessário planejar e coordenar a infraestrutura e o equipamento médico, bem como os 
principais insumos necessários no tratamento e gerenciamento desta pandemia. Essas decisões 
clínicas e logísticas devem considerar os prognósticos e projeções de crescimento no número de 
casos, com o consequente aumento da população com uma apresentação de maior gravidade 
clínica da doença. Isso faz com que seja necessário investir em novas áreas hospitalares, 
reconversão de leitos, convênios com o setor privado, crescimento em áreas de unidades críticas 
e intermediárias com seus equipamentos completos, que incluem ventiladores e equipamentos de 
terapia intensiva. Nesse planejamento, mais uma vez a equipe de saúde desempenha um papel 
de primeiro nível de importância.          

- Em alguns países, haverá uma necessidade premente de aumentar o número de 
ventiladores. Para isso, será necessário recorrer e envolver empresas de montagem de automóveis 
que em outros países, como Itália ou Estados Unidos, demonstraram capacidade de produzir 
ventiladores.          

- Recomenda-se estabelecer uma tabela de especialistas em cada país (nas áreas de saúde pública, 
bioestatística, infectologia, modelagem matemática, aspectos psicológicos e sociológicos, entre 
outros) e realizar consultas permanentes e contínuas com esses especialistas. É 
necessário garantir a confiabilidade e a transparência das informações e ter uma liderança única e 
confiável.          

- O diagnóstico oportuno é crucial, que neste caso é realizado através de testes em uma população 
em risco. O número de exames realizados é de grande importância para identificar os infectados 
pelo vírus e seus contatos, para poder isolá-los com segurança, cumprindo todas as instruções da 
autoridade sanitária. Eles devem ser fornecidos não apenas às pessoas com sintomas, mas 
também ao seu ambiente; É um esforço econômico maior, mas é um caminho comprovado por 
alguns países para poder isolar os possíveis infectados e impedir o contágio de outros.          

- É necessário garantir que o acesso aos tratamentos em uma pandemia não esteja sujeito ao fator 
socioeconômico do paciente; Os princípios de equidade e solidariedade devem prevalecer 
nisso.          

- É essencial respeitar a dignidade de cada paciente, sem diferenças, dependendo de suas 
características pessoais, doença subjacente ou outras. Portanto, é crucial oferecer um atendimento 
de qualidade proporcional às necessidades de cada paciente.          

- O conceito de "cuidar" antes e acima do propósito de "curar" é importante. Primeiro, deve-se 
estabelecer que os critérios de admissão e alta são flexíveis e devem ser avaliados em relação ao 
tempo da pandemia e devem ser constantemente avaliados. O tratamento médico deve ser 



proporcional à condição do paciente e as condições básicas anteriores à apresentação da infecção 
(doenças crônicas, fatores de risco e outras) devem ser levadas em consideração, o que se 
enquadra na análise da avaliação de as chances de recuperação de cada paciente. Embora os 
idosos sejam uma população de maior risco, a idade por si só não é um fator que permita o 
comportamento, pois dependerá da situação clínica geral do paciente.          

- É necessário enfatizar que usar todos os meios disponíveis não significa realizar uma "crueldade 
terapêutica" quando os pacientes não necessitam de tratamento ou terapia invasivos devido ao 
prognóstico da doença ou de suas patologias subjacentes. Nesse sentido, é necessário destacar 
o conceito de autonomia do paciente, que se baseia na informação e na comunicação com o 
paciente, aspectos que devem ser avaliados tanto com ele quanto com sua família. Essa 
comunicação deve ser realizada em tempo e em um momento de estabilidade do paciente, para 
que sejam tomadas as medidas adequadas em caso de deterioração clínica.          

- Como parte da gestão hospitalar, as informações sobre critérios éticos para o pessoal de saúde 
que trabalha nos centros hospitalares e para a população em geral são altamente relevantes.          

  
Medidas de comunicação. 
  
- A comunicação das autoridades com a população é essencial para criar confiança e evitar confusão 

ou medo generalizado. Para isso, os canais de comunicação devem ser diversos e amplos, 
utilizando não apenas os canais tradicionais, mas também as redes sociais para combater as 
notícias falsas, que podem gerar pânico ou desconfiança. É muito importante que as informações 
sejam claras, cientificamente fundamentadas e por fontes competentes. Isso ajuda a evitar reações 
de pânico inconsciente, instilando consciência, razoabilidade e restrição na opinião pública, que 
geralmente reage em termos emocionais e irracionais. A comunicação com a comunidade deve ser 
fluida, permanente, oportuna, aberta e regular.          

- Promover, através de campanhas de comunicação, a necessidade de participação do cidadão, 
para que as quarentenas atinjam seu objetivo. Se a comunicação não for eficaz, as sanções não 
serão suficientes. É essencial chamar medidas de autocuidado, como lavar as mãos.          

- As informações devem acompanhar constantemente as medidas preventivas ou restritivas 
adotadas pelas autoridades públicas para motivar o cumprimento das disposições e sensibilizar os 
cidadãos sobre a eficácia dos sacrifícios solicitados.               

- Envolver a mídia tendo em vista o bem comum, evitando o sensacionalismo para contribuir para 
um clima consciente dos riscos, mas sereno e confiante. Isso não significa cancelar o direito à 
informação, mas modular seu exercício de tal maneira que a prudência prevaleça em situações de 
perigo e emergência.            

- A máxima transparência para com os cidadãos, juntamente com a colaboração e convergência 
entre diferentes agências e níveis administrativos, é essencial por parte das autoridades para gerar 
confiança na população. É preciso ser muito responsável com a validade das informações oficiais 
e com a prestação de contas da evolução da pandemia, uma vez que é necessário ter um cuidado 
especial com a credibilidade e legitimidade das autoridades.          

 
Medidas psicossociais 
  
- Todas as instituições de ensino devem continuar suas atividades remotamente via internet, mas 

para isso é necessário treinar professores, para não saturar, sobrecarregar e gerar mais estresse 
do que a situação atual já leva às famílias. O critério não pode ser cobrir todo o conteúdo dos 
cursos, mas gerar o sentido mais profundo da educação: comunidades de professores e discípulos 
para descobrir a verdade na realidade concreta que cada um vive. Nesse sentido, o diálogo e a 
aceitação da dor e do sofrimento são essenciais.          

- A televisão aberta deve estabelecer cronogramas de conteúdo para meninos e meninas que 
apóiam o trabalho escolar e geram entretenimento. Nem todas as famílias podem acessar canais 
pagos ou serviços de streaming.          



- Devemos promover a democratização da inclusão digital, para que o maior número de pessoas 
possa acessar a internet.          

- É necessário mobilizar assistentes sociais ou voluntários para assistência a idosos isolados que 
não são auto-suficientes.          

- Os pais estão sendo muito exigidos porque, além do trabalho que precisam realizar remotamente, 
eles precisam cuidar de crianças que não podem ir à escola. Por esse motivo, as famílias devem 
ser apoiadas com medidas de ajuda doméstica por meios como internet, televisão ou rádio.          

- Os canais de comunicação tradicionais (TV, rádio) podem ser meios adequados para promover os 
laços familiares. Nesse sentido, em diálogo com a mídia, devem ser estabelecidos espaços diários 
nos canais de discussão e reflexão; além de exibir filmes que facilitam a conversa de tópicos em 
família. Hoje, mais do que nunca, é necessário minimizar o nível de violência na televisão.          

- É essencial permitir espaços para as pessoas que vivem em espaços lotados que desencadeiam 
violência; para que eles possam se mover individualmente em um ambiente com segurança, sem 
infectar outras pessoas e evitar serem trancados.          

- É necessário aumentar os laços emocionais e sociais por meio de canais como o serviço 
telefônico.          

- No acompanhamento psicológico será fundamental e muito saudável, também o acompanhamento 
espiritual; Para isso, é necessário envolver as igrejas no acompanhamento daqueles que 
experimentam situações traumáticas ou estressantes. O apoio psicológico é necessário não 
apenas pelos doentes, mas também por suas famílias, todo o pessoal médico e suas famílias; da 
mesma forma, a polícia e aqueles que, necessariamente, devem ter contatos freqüentes com as 
pessoas, gerando maiores riscos. Deve-se lembrar que todos esses profissionais têm parentes que 
eles temem infectar, que estão em risco permanente de adquirir o vírus.          

- Se uma das medidas preventivas exige evitar reuniões de massa, a suspensão da participação das 
pessoas nas celebrações litúrgicas parece legítima e oportuna. Os bispos precisam atender ao 
chamado do papa e fazer declarações públicas claras sobre o assunto para evitar discrepâncias 
de comportamento entre os fiéis. Certamente, renunciar à participação física da Eucaristia 
(principalmente aos domingos) é um sacrifício para os cristãos, mas o bem da saúde pública pode 
exigir, em situações excepcionais, a restrição de formas de culto público.              

- As igrejas devem gerar subsídios para download on-line para que a família possa ter espaços para 
oração e diálogo.             

  
Medidas econômicas. 
  
- A economia deve demonstrar sua capacidade de enfrentar o desafio sem precedentes e 

histórico. Nem ideologizações nem ortodoxias tradicionais podem ter precedência sobre a 
realidade. É preciso criatividade para resistir e superar a crise.          

- Devemos garantir a todos uma renda suficiente para viver, nesse sentido, apoiamos a necessidade 
de uma renda básica temporária que garanta uma vida acima da linha da pobreza.          

- Temos de ajudar os trabalhadores que não têm salários fixos. A América Latina tem muito emprego 
independente e informal, e esses trabalhadores informais vivem do que trabalham dia a dia. São 
políticas sociais urgentes direcionadas a esses setores.          

- Propomos reduzir os gastos de guerra para garantir, nos próximos anos, recursos que possam 
levar a cabo as políticas sociais que serão necessárias.          

- É necessário determinar, em diálogo com os trabalhadores, por meio dos sindicatos, quais são os 
setores produtivos que não podem parar e quais são as medidas de proteção que devem ser 
observadas.          

- Fortalecer o fundo de solidariedade para o seguro-desemprego, para que os trabalhadores que 
perdem seus empregos mantenham sua renda e as empresas possam sobreviver.          

- Temos de financiar os desempregados que foram gerados desde o início da crise.          



- Estabelecer crédito e / ou capital de longo prazo para empresas saudáveis, grandes, médias ou 
pequenas, vinculadas a serviços e produtos básicos, e / ou cadeias críticas da 
economia; especialmente para micro, pequenas e médias empresas.          

- Deixamos apenas a redefinição das regras fiscais e monetárias para enfrentar a recessão quando 
a crise da saúde terminar como um assunto que precisará ser discutido muito em breve.          

- Precisamos de uma reforma do Estado para que seja forte, adequada, eficaz e credível ao dirigir, 
em sinergia com todas as iniciativas empreendedoras e produtivas e com a participação ativa e 
responsável de indivíduos, famílias, empresas intermediárias, voluntários, formas de organização 
popular e autogestão.          

  
Medidas internacionais 
  
- Os líderes políticos das diferentes nações latino-americanas devem buscar ações coordenadas e 

concertadas. Não há necessidade de ' salvar a si mesmo quem puder'; portanto, os órgãos 
multilaterais devem assumir responsabilidades e liderança; As igrejas devem ser porta-vozes e, na 
sua extensão, executoras dessas medidas. É um momento fundamental para fortalecer os 
mecanismos de integração (Aliança do Pacífico, MERCOSUL, Sistema de Integração Centro-
Americano) e as relações de cooperação entre os países com as maiores populações do continente 
(México, Colômbia, Brasil e Argentina / Chile).          

- Todos os governos da América Latina devem estabelecer um compromisso formal e rigoroso com 
as instruções emitidas pela Organização Pan-Americana da Saúde durante a pandemia.          

- O compartilhamento de informações entre governos e comunidades científicas nos diferentes 
países da América Latina se torna essencial.          

- Ações de solidariedade no nível latino-americano e com os países mais afetados pela 
pandemia.          

- A cooperação internacional é muito importante, o que dá grande importância à cooperação do 
Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento da 
América Latina. Nessa mesma linha, a dívida externa dos países deve ser reestruturada e adiada 
por longos períodos com a solidariedade dos credores.          

- É necessário financiar, com fundos internacionais, pesquisa de medicamentos para o COVID-19 e 
uma vacina para o SARS-CoV-2. O medicamento e a vacina descobertos através desses fundos 
devem estar livres de patentes, de acordo com os princípios da solidariedade universal.          

  
Como conclusão: o desafio de um político cristão. 
  
12. Certamente, estamos em uma situação muito séria em nosso planeta, provavelmente o maior 
desafio que nós, como geração, enfrentaremos em nossa história. 
  
Afrontamos esta realidade de nossa condição política, mas sobretudo da nossa identidade comum aos 
cristãos. Existe uma pluralidade de sensibilidades políticas e sociais entre nós, mas estamos unidos 
por essa certeza que se baseia na virtude da esperança, que é muito mais do que mero otimismo. É 
a confiança e convicção de que, mesmo nos piores momentos da história, o Espírito de Deus nunca 
deixa de incentivar e sustentar. É o Senhor que sustenta a história e não nossos planos ou 
estratégias! Aquela pequena chama de luz, aquela gotinha chamada esperança no final, é o que 
sustenta a história. 
  
Porque o político cristão não é o general dos exércitos derrotados. O triunfo cristão é sempre uma 
cruz, mas uma cruz que ao mesmo tempo é a bandeira da vitória, que é carregada com uma ternura 
combativa diante do ataque do mal. A história da Igreja é gloriosa por ser uma história de sacrifícios, 
de esperança, de luta diária, de vida desgastada em serviço. 
  



Conforme expresso por um dos intérpretes do folclore latino-americano, em um poema que se tornou 
uma canção que se encaixa perfeitamente nestes tempos em que nós precisamos a clamar por 
misericórdia de Deus: "Eu só peço a Deus, que a dor não me seja indiferente, que a ressequida morte 
não me encontre, vazia e só sem ter feito o suficiente”.  
  
O espírito de Deus nunca deixa de animar e sustentar seu povo. 
  

* Para aderir ao manifesto, acesse o link: 
  

http://www.liderescatolicos.net/manifiesto/inscripcion 
  
  

* Para consultar a lista das principais lideranças que aderem ao manifesto: 
  

http://www.liderescatolicos.net/manifiesto/inscripcion 
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