CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Assessoria de Comunicação
Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021

CNBB PROMOVE, NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA (2),
DIA DE ORAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19
No próximo dia 2 de fevereiro, sob o mote central "Manter a luz da Esperança",
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realiza o Dia de Oração diante da
pandemia da covid-19. Na liturgia da Igreja, o dia marca a festa da Apresentação de Jesus
no templo e também é dedicado à memória de Nossa Senhora da Luz.
Segundo o bispo auxiliar da arquidiocese do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, dom
Joel Portella Amado, a data foi escolhida pela entidade para pedir a intercessão da virgem
Maria e de São José para fortalecer esperança dos brasileiros frente às incertezas
provocadas pelo contexto imposto ao mundo pelo novo Coronavírus. “Queremos, com este
dia de Oração, pedir a Deus para alimentar a nossa esperança e ânimo para nos mantermos
firmes no enfrentamento à pandemia”, disse
Como símbolo e para estar em comunhão, a CNBB pede que, a longo da programação do
dia, os fiéis acendam uma vela. À noite, durante o terço, pede-se que a vela, protegida
contra o vento, seja colocada em um lugar visível, como uma janela, por exemplo. A ideia,
segundo dom Joel, é que, ainda que pequena, a luz se irradie para as outras pessoas como
sinal de esperança. Pode-se compartilhar, nas redes sociais, uma foto com a hashtag
#LuzdaEsperança
Programação do Dia de Oração
A programação tem início às 9h, com uma Missa no Santuário Nossa Senhora da Piedade,
na capital mineira, presidida pelo arcebispo da arquidiocese de Belo Horizonte (MG) e
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presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Às 17h, a CNBB realiza uma live que
buscará refletir sobre as fontes que alimentam o ânimo e a esperança neste tempo de
pandemia.
Participam desta live, o Frei Paulo Batista, membro da fraternidade São Francisco de Assis
na providência de Deus; Salésio e Angelita, casal membro da Pastoral da Família de Santa
Catarina; Mariana Azevedo, da Pastoral dos Surdos; Artur Vinícius e Estephany Maria da
Silva, adolescentes da Infância Missionária; e a Cristiane Araújo Queiroz, secretária
executiva do Regional Norte 2 da CNBB. O momento poderá ser acompanhado pelas
redes sociais da CNBB.
Direto do Santuário Nacional de Aparecida (SP), às 19h, será realizado o Terço. Para este
terço, a CNBB pede que em cada casa seja, dentro do possível, colocada uma vela acesa em
uma das janelas. A oração do terço será transmitida, ao vivo, pela TV Aparecida. A
programação encerra-se às 21h, com a Oração da Noite, rezada da Capela Nossa Senhora
Aparecida, na sede da CNBB, em Brasília, pelo secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella
Amado e convidados. A atividade será transmitida ao vivo pelas redes sociais.

MOMENTOS DE ORAÇÃO:
• 9h - MISSA do Santuário Nossa Senhora da Piedade, presidida pelo presidente da
CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo, com transmissão pelos canais católicos de TV
Evangelizar, Horizonte, Nazaré e Pai Eterno.
• 17h - LIVE sobre as fontes de ânimo em tempo de pandemia, com transmissão pelas
redes sociais da CNBB.
• 19h - TERÇO do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, transmitido pela TV
Aparecida. Para este terço, a CNBB pede que em cada casa seja, dentro do possível,
colocada uma vela acesa em uma das janelas, de modo que, ainda que pequena, a luz
irradie para as outras pessoas.
• 21h – ORAÇÃO DA NOITE, da Capela Nossa Senhora Aparecida, na sede da CNBB, em
Brasília, com transmissão pelas redes sociais da CNBB.

SERVIÇO:
Dia de Oração diante da pandemia: “Manter a luz Esperança”
Data: 2 de fevereiro de 2021
Horários: Às 9h, 17h, 19h e 21h.
Contato: Assessoria de Comunicação da CNBB – Assessora de Comunicação: Manuela
Castro – Contato: 61-2103-8300 / 61 9 8118-3978

Endereço da CNBB – Setor de Embaixadas Sul Q. 801/Conjunto B – Brasília-DF –
Fone: (61) 2103-8300 – E-mail: imprensa@cnbb.org.br / Site: www.cnbb.org.br

