
 

 

NOTA DE SOLIDARIEDADE DA AMPLIADA NACIONAL DAS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE DO BRASIL AO PADRE 

LINO ALLEGRI 

 

“Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino 

do Céu”. (Mt 5, 10) 

 

Nós da Ampliada Nacional das Comunidades Eclesiais de Base do Brasil, reunidos nos dias 24 e 25 de julho 

de 2021 de forma virtual, vimos a público demonstrar nosso carinho e apoio ao Padre Lino Allegri,  padre da 

Igreja que está em Fortaleza - CE, agredido verbalmente na sacristia da Igreja, após celebração no dia 04 de 

julho, quando em sua homilia lamentou as mais de 500 mil mortes pela pandemia da Covid 19 e a 

morosidade do governo brasileiro na compra e distribuição de vacinas, além de todo o contexto de 

negação de direitos que vem acontecendo em nosso país. Depois desse acontecimento, padre Lino vem 

sendo alvo de ameaças e difamações nas redes sociais, ameaças essas sendo estendida s também para o 

pároco da Paróquia da Paz em Fortaleza e os outros padres que lá celebram. 

 

Sabemos da dedicação do Padre Lino aos pobres de Deus, na Pastoral do Povo da Rua. Desde os anos 70, 

quando chegou ao Brasil, dedicou-se aos empobrecidos nos diversos estados onde esteve, sempre 

cuidando para que a partir de uma espiritualidade libertadora, buscassem o direito a uma vida digna, a 

partir da organização comunitária. O que acontece com o Padre Lino, pode acontecer a qualquer um dos 

irmãos e irmãs que buscam viver uma fé libertadora em meio a tantos fundamentalismos e 

conservadorismos que predominam hoje em nosso país. Não podemos nos calar! 

 

Queremos dizer ao Padre Lino e Padre Oliveira que estamos solidários/as e que estamos em oração e luta, 

juntando nossas vozes às vozes dos/as lutadores/as de Fortaleza e de todo o Brasil para que todos tenham 

vida e vida em abundância (Jo, 10,10). Um abraço dos/as representantes das CEBs de cada Regional aqui 

representado, do bispo referencial das Cebs Dom Gabrielle e dos membros do Secretariado para o 15º 

Intereclesial. Resistência é nosso nome, não abriremos mão da nossa fé no Deus da vida que se coloca ao 

lado dos oprimidos (Lc 1, 39-55). Não deixemos que nos roubem a esperança e a comunidade, como nos 

diz o Papa Francisco.  

 

 

Ampliada Nacional das CEBs do Brasil, reunida em 24 e 25 de julho de 2021. 

 


