Responsabilidade e Esperança
Conscientes da responsabilidade inerente à nossa fé cristã, urge a nós, Batistas baianos,
apresentarmos o nosso posicionamento frente à dramática realidade imposta ao povo brasileiro
e baiano por esta pandemia devastadora que tem provocado desassossego e incertezas e já
ceifou mais de três milhões de vidas no mundo, das quais mais de 454 mil no Brasil e mais de
20 mil na Bahia, de acordo com o Ministério da Saúde.
Queremos com esta carta aberta oferecer ombros e mãos aos milhões de brasileiros que
perderam, quer um parente ou amigo próximo, quer o emprego, quer o negócio ou a empresa.
Nos solidarizamos e pisamos em solo sagrado, para afirmar que ao mesmo tempo em que Deus
não nega a realidade do sofrimento, Ele estende suas mãos em sinal de acolhimento e esperança
em nossas catástrofes existenciais.
Nós, Batistas baianos, como seguidores de Jesus, apontamos para a cruz - lugar onde toda dor
é ressignificada, e nos apresentamos solidários em apoio a todas as iniciativas em favor da
mitigação das necessidades do nosso povo.
Conclamamos as diversas esferas governamentais a unirem esforços e priorizar soluções para
os reais interesses do povo, em detrimento de querelas personalistas, que tanto enfraquecem a
efetividade das políticas públicas. Como Batistas, defensores e guardiões do princípio do valor
do indivíduo e da preservação da vida, reiteramos apoio à vacinação de toda população brasileira
o mais rapidamente possível, bem como às medidas sanitárias como o distanciamento social,
uso de máscaras e frequente higienização das mãos, como elementos necessários para o
enfrentamento do nefasto agente patológico da Covid 19, pelo que exortamos a todos a prestar
plena obediência a essas prescrições.
De igual modo, profeticamente, condenamos e denunciamos todos aqueles que, sejam governo
ou indivíduos, de forma direta ou indireta, por ações ou omissões, favoreceram a instauração de
condições sociais tão aflitivas ou se calaram ante a dor de nosso povo.
Manifestamos nossa admiração e imensa gratidão aos profissionais das mais diversas áreas,
que com férrea determinação, desde o início da pandemia, têm doado não somente força de
trabalho; muitos já doaram a própria vida para outras salvar, em comovente testemunho de
verdadeiro amor ao próximo.
Proclamamos nossa confiança que, com a ajuda do conhecimento científico permitido por Deus
ao homem e o mover da onipotente mão do Altíssimo, venceremos este mal.
No ensejo, exortamos a todas as igrejas filiadas à Convenção Batista Baiana a serem uma
expressão prática do reino de Deus, onde o amor não é só de palavras e onde há justiça e paz.
Conclamamos a que sejam guardiões dos princípios batistas, dentre eles o valor do indivíduo,
onde afirmamos “cada ser humano é criado à imagem de Deus, é único, precioso e insubstituível.
Criado ser racional, cada pessoa é moralmente responsável perante Deus e o próximo”, vivendo
em coerência com tais princípios exarados em nossos artigos de fé.
(http://bit.ly/principiosbatistas)
Por fim, exortamos também o nosso sofrido povo a não se esquecer das revigorantes palavras
do nosso Senhor Jesus Cristo. “Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo.” João 16:33.
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