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NOTA PÚBLICA DE SOLIDARIEDADE 

 
A Comissão Nacional dos Presbíteros – CNP, tendo conhecimento dos ataques 

aviltantes do Deputado Estadual Frederico Braun D'Ávila (PSL-SP), que usou da Tribuna 
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) para ofender e agredir ao 
Papa Francisco, à CNBB, Dom Orlando Brandes e aos presbíteros chamando-os de 
“pedófilos”, repudia este ato violento, descabido e imoral. No mesmo ínterim, presta 
solidariedade a todos os ultrajados demonstrando a indignação dos Presbíteros do Brasil. 

A afirmação de D. Orlando: “o povo precisa abraçar as crianças, os pobres, os índios e as 
autoridades para construir um Brasil pátria amada, […] não pode ser pátria armada”, segue o 
ensinamentos do Magistério da Igreja, de modo especial no pensamento dos últimos 04 
papas da Igreja Católica: “se vós quereis ser irmãos, deixai cair as armas das vossas mãos. Não se 
pode amar com armas ofensivas nas mãos” (São Paulo VI); “A paz no mundo não poderá ser garantida, 
enquanto a segurança baseada nas armas não for gradualmente substituída pela segurança baseada na 
solidariedade da família humana” (São João Paulo II); “Também hoje, das espadas se façam arados, 
em lugar de armamento cheguem ajudas para os que sofrem” (Papa emérito Bento XVI); “Se queremos 
realmente construir uma sociedade mais justa e segura, devemos deixar que as armas caiam de nossas 
mãos” (Papa Francisco). Nós Presbíteros também defendemos que antes da violência e do 
ódio o que deve prevalecer é o amor e a paz. Portanto, caminhar juntos, na comunhão, 
participação e missão é o novo jeito de ser Igreja Sinodal e Misericordiosa. 

Por fim, pedimos a intercessão da Imaculada Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, que 
continua a acender a fé dos brasileiros e amparando a todos os bispos e presbíteros no cumprimento 
de sua missão profética em anunciar o Reino de Deus e denunciar todas as injustiças e maldades que 
aviltam a dignidade da pessoa humana. 

 
Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. 
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