
 

  

   

  

  

CARTA ABERTA – UNIDADE E PROFECIA 

Em meio a tempestades é preciso ter serenidade e direção. O tempo que estamos 

vivendo exige temperança, humildade, discernimento e fé. Estamos sendo 

fustigados por diversas tormentas ao mesmo tempo, com muitas vidas se 

perdendo ao longo da pandemia da Covid- 19, que já ceifou a vida de mais de 110 

mil brasileiros.  

Em meio à pandemia, o país segue dividido, com os ânimos aflorados e grupos 

digladiando-se em narrativas e disputando espaços institucionais, enquanto os 

pobres continuam sua luta diária por comida, bebida, roupa para vestir, um teto 

para morar e um pouco de dignidade para ser feliz.  

O profeta Isaías viveu um tempo semelhante ao nosso, em meio à ruína de Israel, 

após a Morte do rei Osias, em um país devastado pelas disputas políticas internas 

e territoriais dos países vizinhos. Ele denunciava incansavelmente a corrupção 

moral que a prosperidade tinha provocado no povo e a incapacidade política dos 

reis governarem, fazendo alianças perversas, abandonando o preceito fundamental 

da Lei de Deus, o 5º Mandamento: “não matarás”, em torno do qual se organizam 

os demais mandamentos da Lei Sagrada. 

Por diversas vezes, Isaías se silenciou para preservar a unidade da nação, evitando 

aumentar ainda mais a dor dos que padecem no dia a dia, com ações inoportunas 

de suas lideranças. Dores silenciadas pelo pretenso conhecimento dos sábios e 

doutores que se apropriam de dores alheias para legitimar seus pensamentos e 

ações. O silêncio profético é mais eloquente e transformador do que palavras 

vazias ditas ao vento. 

A profecia de Isaías se distancia da profecia dos agitadores de caniço ao vento. Dos 

que fazem barulho e confusão, falando para si próprios como se estivessem 

realizando alguma missão divina, sem, contudo, mostrar ou dizer nada para 

ninguém: “Mas quem é cego senão o meu servo? Quem é surdo como o 

mensageiro que eu envio?” (Is 42,18-19) 

A profecia de Isaías é a profecia da unidade, da fidelidade ao projeto de Deus na 

defesa intransigente do cumprimento de sua Lei para que a justiça habite na terra.  



 

 

Encontramos no capítulo 42, versículos 1-3, o primeiro cântico do Servo Sofredor: 

“Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito em quem tenho prazer. Pus sobre 

ele o meu Espírito, ele trará o direito às nações. Ele não clamará, não levantará a 

voz, não fará ouvir a voz nas ruas; não quebrará a cana rachada, não apagará a 

mexa bruxuleante, com fidelidade trará o direito. Não vacilará nem desacorçoará 

até que estabeleça o direito na terra.” 

Em meio às tempestades que se abateram sobre nós, nos últimos dias, o Vicariato 

para Ação Social Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória segue a sua 

direção com humildade e fé,  conduzido por seu pastor, Dom Dario Campos, em 

comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), indo cada vez 

mais ao encontro dos pobres e sofredores, comprometido com a vida humana em 

todas as suas fases e circunstâncias, e de toda criação, sem levantar a voz ou 

quebrar a cana rachada, tecendo relações diversas de comunhão e unidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


