
CARTA AO PAPA FRANCISCO 

Aparecida – SP, 11 de abril de 2018. 

Querido Papa Francisco, 

Ao iniciarmos a 56ª Assembleia Geral Ordinária da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), enviamos a Vossa Santidade nossa saudação e 
manifestação de comunhão. 

Reunidos em Aparecida até o próximo dia 20, celebramos a Santa Missa 
diariamente no Santuário Nacional. Aqui nos recordamos, Santo Padre, de sua 
visita, seu carinho filial pela Mãe de Deus e nossa Mãe, bem como de suas 
intenções particulares. 

Vivenciando o Ano do Laicato no Brasil, damos graças a Deus pela vida e 
missão dos fiéis leigos e leigas, e a eles manifestamos nossa profunda gratidão 
por serem autênticos “sujeitos na Igreja em saída a serviço do Reino”. Nesta 
Assembleia Geral nos dedicaremos, particularmente, ao tema da formação dos 
presbíteros da Igreja no Brasil, elaborando as diretrizes para formação no 
contexto atual, a partir da nova Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. 

Diante da pequena imagem da Virgem Aparecida, também fazemos memória 
dos 40 anos de sua restauração, após um atentado que a deixou fragmentada. 
Num período em que o Brasil passa por grave instabilidade política, econômica 
e social, que também atinge nossa vivência eclesial, queremos assumir ao lado 
de nosso povo as exigências deste momento que, cremos, também pode ser 
de profunda restauração. Sem ceder à perplexidade e à estagnação, sentimo-
nos impulsionados a uma adesão mais intensa e criativa ao Evangelho de 
Jesus Cristo. 

Reconhecemos a graça de participarmos da missão do Filho de Deus, que 
restaura em Si mesmo todas as coisas sob o impulso do Espírito Santo. Essa 
obra se desenvolve na história e conta com todos os filhos e filhas da Igreja, 
chamados à santidade, na diversidade das vocações. Agradecemos a Vossa 
Santidade pela Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à 
santidade no mundo atual, assinada no dia 19 de março passado, na 
Solenidade de São José. Com essa Exortação, somos encorajados, como 
pastores, a percorrer o caminho das bem-aventuranças e a permanecer ao 
lado dos fiéis em sua busca quotidiana da santidade. 

Com nossa gratidão, apresentamos-lhe nossa oração pelas grandes 
preocupações de Vossa Santidade em relação às necessidades da Igreja e aos 
sofrimentos de uma multidão de irmãos e irmãs, mergulhados nas situações de 
guerra, violência, perda de direitos, desemprego, miséria e fome em várias 
partes do mundo. 

Santo Padre, que o mistério da Páscoa do Senhor, há pouco celebrado 
solenemente, possa sustentar sua alegre doação. Deus é jovem e o coração da 
Igreja é jovem! Que a luz da ressurreição o guie na preparação e realização do 



Sínodo sobre “os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. Conte sempre 
com nossa oração e comunhão. 

Que Nossa Senhora Aparecida seja Mãe próxima e interceda sempre por 
Vossa Santidade. 

Pedimos-lhe que nos acompanhe com sua oração e solicitude paternal, e que 
conceda sua Bênção Apostólica a nós e a todo povo brasileiro.   

 


