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Nós enfrentamos a crise humanitária mais grave do último século, causada pela COVID-19. Nós 
estávamos entusiasmados ante o impressionante e esmagador evento da bênção Urbe et Orbi 
do Papa Francis na Praça de São Pedro.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 pesar de todos os aspectos negativos da crise, as sementes da esperança 
florescem. 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 e redescobrindo. 
  
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. 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.  
  
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. 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. 
  
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. A 
integração latino-americana é uma necessidade e uma prioridade inevitável e urgente, inscrita em 
nossa vocação e destino. 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. 
  



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. 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. 
  
É hora de rejeitar qualquer indício de polarização. Notícias falsas e ataques a pessoas através de 
redes sociais devem ser condenados. 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 . 
  
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.  
- 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.  
- 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.            

- 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.   

- 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.          

- 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).          

- 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.          

  
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 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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