
LATINOAMÉRICA

 /HaggaiLatinoamerica Haggai Latinoamérica e-mail: conexionh21@haggailat.org

CRENÇA E 

QUANDO A FÉ SE CONVERTE EM UM
IMPULSO À AÇÃO. DIA 18

ESPIRITUALIDADE

Para o Dr. Tony Vázquez, Teólogo e Mestre em Estudos Interculturais, “o COVID-19 veio perturbar o mundo. Este 
vírus não respeita fronteiras, crenças ou religiões, trouxe medo, morte, sofrimento, pobreza, incerteza e muito mais. 
No meio desta pandemia, alguns buscam respostas nas crenças que professam, enquanto todos - sem exceção - 
vivemos esta experiência com diferentes graus de sofrimento, para os quais somos chamados a ajudá-los de forma 
intencional.

A América Latina é caracterizada por ser um continente multicultural e multirracial e, portanto, plurireligioso. 
Em dimensões diferentes, as religiões majoritárias e minoritárias foram afetadas pela pandemia. Católicos, 
evangélicos, salões do reino, sinagogas e mesquitas estão fechados. Eles também não podem sair para realizar 
as atividades que costumavam fazer, como a entrega de informações, viagens missionárias, visitas de casa em 
casa e obras sociais.

Esta situação forçou muitas pessoas a participarem de suas reuniões através de plataformas digitais, a fim de 
se manterem conectados com seus fiéis, promovendo a realização de orações ou preces em casa com suas 
famílias, assim como a apresentação de coros musicais por streaming.

Entre algumas situações particulares, vale a pena mencionar que, tanto para o Cristianismo Católico quanto 
para o Protestante, durante a Semana Santa passada, as celebrações habituais em memória da morte e 
ressurreição de Jesus foram canceladas em todos os países.

Para os muçulmanos, alguns dos inconvenientes forçaram o cancelamento de peregrinações a Meca a partir 
de qualquer país; também seus rituais fúnebres foram alterados, de maneira que não tem sido possível para 
eles realizarem o a lavagem e o envolvimento do cadáver em uma mortalha, como é seu costume. Portanto, 
em alguns países, eles têm declarado seus falecidos como "mártires", uma vez que já são considerados limpos 
e não precisam de nenhuma cerimônia de purificação prévia.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Religiões pela Paz estão unindo forças para lançar uma 
iniciativa global inter-religiosa  contra a pandemia do COVID-19 chamada “Fé em Ação”, para aumentar a 
conscientização da população no que diz respeito às repercussões que essa pandemia produz nos cidadãos 
mais jovens do mundo, uma vez que, um dos setores mais afetados são os meninos e as meninas, 
especialmente porque, durante essa pandemia, o abuso infantil e o número de órfãos aumentou.

A pandemia do COVID-19 nos colocou diante de um desafio global sem precedentes que afeta a todas as 
comunidades religiosas do mundo. A vida cotidiana e os sistemas, o trabalho realizado pelas diferentes profissões 

de fé nas áreas de educação, recreação e outras atividades, foram afetados, mas têm
buscado alternativas para cumprir seus propósitos.
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Existem altos níveis de sofrimento emocional com o fechamento das escolas. Este fato tem criado a 
necessidade de oferecer apoio financeiro e material às famílias mais afetadas pela perda de renda e pelas 
tensões resultantes.Esta iniciativa apela a todas as comunidades ao redor do mundo, juntamente com os 
governos, as entidades das Nações Unidas e as organizações da sociedade civil em geral, a unirem forças para:

Adaptar as reuniões e cultos religiosos em conformidade com o Guia da OMS sobre reuniões religiosas em 
massa, enterros e rituais, para cumprir as orientações das autoridades internacionais de saúde.
Promover um foco maior na higiene e no saneamento, de acordo com os ensinamentos religiosos e os 
textos sagrados que enfatizam a limpeza como elemento de santidade.
Ouvir as crianças e as famílias através de espaços organizados para o diálogo on-line, os meios de 
comunicação e, nos casos autorizados, a promoção de casa em casa, bem como em fóruns de pequenos 
grupos (mantendo-se a distância).
Persuadir em favor da fé e do compromisso mais amplo da comunidade para que possam servir de base 
para as respostas locais, bem como para o desenvolvimento de políticas e programas nacionais.
Contrariar e neutralizar todas as formas de estigma e discriminação associadas à transmissão de vírus, 
promovendo enfaticamente atitudes e comportamentos para defender a dignidade e os direitos de todas 
as pessoas.

Por outro lado, o alto representante da Aliança das Civilizações da ONU, Miguel Moratinos, compartilhou o 
apelo do Secretário-Geral à solidariedade mundial, ressaltando a necessidade de levarmos em consideração as 
populações vulneráveis e comunidades marginalizadas, assim como o crescente estigma e o discurso de ódio. 
"Em crises que alteram a vida, quando as pessoas estão desesperadas e desarraigadas de suas vidas, a fé costuma 
ser a sua âncora e o lugar para onde correm em busca de conforto e esperança", disse ele, acrescentando: "é aqui que 
entra em jogo a relevância do papel dos líderes religiosos ".

Moratinos explicou que "os atores religiosos estão profundamente enraizados nas comunidades a que servem e,  
geralmente, são os primeiros a responder", dizendo: "Foi encorajador ver quantos líderes e comunidades de fé agiram 
rapidamente e se colocaram na linha de frente para fornecer serviços valiosos para suas comunidades".1

O rabino Arthur Schneier, da Sinagoga de Park East, em Nova York, e embaixador da Aliança das Civilizações, 
olhou além da pandemia e lembrou que "toda crise e conflito chega ao fim" e, fazendo alusão ao holocausto 
judaico, observou: "Com fé, oração e ação, podemos construir um futuro melhor para nossos filhos, um mundo de 
paz, amor e bondade".

Certamente, à medida em que cada país volta gradualmente à nova normalidade, as diferentes religiões ao 
redor do mundo terão que fazer ajustes de acordo com a nova realidade, antes de reiniciar as suas atividades 
diárias.

Hoje, mais do que nunca, onde cada setor da sociedade é atingido por consequências planetárias, os líderes 
religiosos desempenham um papel fundamental na preservação da humanidade e na construção de uma 
sociedade mais inclusiva, coesa, segura, resiliente e unida. Ao mesmo tempo em que todos somos chamados 
à fraternidade, a realizar ações unificadas e responsáveis, pelo bem da humanidade.


