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Fortaleza, 29 de novembro de 2021. 

Exmo. Sr. Governador 
Camilo Santana 
DD: Governador do Estado do Ceará 
 
Saudações sinceras em Cristo Jesus!  
 
A Presidência da CNBB Regional Nordeste 1,manifesta preocupação com a possibilidade da 
realização das festas de fim de ano e principalmente o carnaval de 2022; sobretudo da forma 
como estas acontecem, através de aglomerações massivas da população que podem causar um 
aumento de COVID-19 e consequentes inúmeros óbitos. 
 
A Igreja Católica no Ceará, desde o início da pandemia, em meados de março de 2020, tem 
tomado iniciativas que visam a melhor cooperação com os órgãos públicos do Estado e dos 
municípios cearenses. 
 
“Eu vi a humilhação de meu povo no Egito e ouvi seu clamor por causa da dureza dos feitores” (Êx 
3, 7), O sofrimento do povo cearense tem sido muito grande, mais de 24.615 vidas foram ceifadas 
(entre jovens, adultos e idosos) e 1039.6,3 contaminadas, conforme dados do 
site https://covid.saude.gov.br/. 
 
Queremos manifestar nosso apoio às medidas sanitárias implantadas no Estado e nos municípios, 
baseadas em dados científicos que visam sobretudo à preservação da vida. Uma medida lúcida, 
responsável e corajosa por parte do governo do Estado poderá evitar o retorno da tragédia, 
preanunciada, e suas terríveis consequências, já experimentadas pelo povo cearense.  
 
Iluminados pela Palavra de Deus do Evangelho que diz: "Eu vim para que todos tenham vida e a 
tenham em abundância" (Jo 10,10), pedimos a intercessão de São José, padroeiro do Ceará e as 
bênçãos de Deus. 
 
Com os votos mais sinceros de um natal abençoado e exitoso invocamos as luzes do Espírito Santo 
para fortalecer este momento de discernimento e lucidez da fé e da esperança.  
 

 
 

Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos 
Bispo da Diocese de Sobral 
Presidente do Regional NE 1 – CNBB 

 

 
 

Dom Valdemir Vicente Andrade Santos 
Bispo Auxiliar de Fortaleza 

Secretário 
 

Dom André Vital Félix da Silva, SCJ 
Bispo da Diocese de Limoeiro do Norte 

Vice Presidente 
 


