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MENSAGEM DE SOLIDARIEDADE E FÉ DA CBB 

 
A Diretoria da Convenção Batista Brasileira registra sua mensagem de 
solidariedade, fé e amor cristão a quantos têm sido atribulados pela pandemia da 
COVID-19 que assola nosso país e, praticamente, o mundo inteiro. 

 

A cada momento ficamos abalados, com o coração apertado, diante das notícias 
alarmantes de um vírus que não poupa crianças, jovens, adultos, idosos, em sua 

trajetória macabra de tristeza e morte para milhares de brasileiros. 
 
Vimos nos solidarizar com tantos irmãos em Cristo atingidos por essa tragédia: pais, 
mães, famílias inteiras, líderes religiosos e, agora também, crianças e jovens. 

Preocupa-nos ainda a vida ceifada de tantos pastores subtraídos de seus ministérios, 
deixando subitamente os rebanhos órfãos de pastoreio. 
 

Pelos que se recuperaram, manifestamos nossa gratidão a Deus. Aos que sofrem 
neste momento com os revezes terríveis dessa moléstia, nossa solidariedade. Pelos 
que se foram, apresentamos a manifestação vinda de nossos corações entristecidos, 

rogando que o Espírito Santo atue confortando e amenizando a tristeza de tantos que 

terão que conviver com as perdas e com a saudade que permanecerá. 
 
Continuaremos em oração, como exarado em Mateus 6.6 - “Tu, porém, quando 

orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em 

secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará”. 

 

Dobramos nossos joelhos, clamando ao Senhor e apresentando ao nosso Deus nossa 

disposição em reconhecer nossas faltas e arrependimento, aguardando confiantes 
que o poder vindo do Alto nos ajudará a continuar a caminhada de serviço, na 
esperança de que Ele continuará animando e confortando cada pessoa e família até 

vencermos essa crise. 
 
Senhor, sara a nossa terra! 

 

 

Pela Diretoria da Convenção Batista Brasileira, 

 

 

Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos 
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