
 
 

Brasília, 16 de maio de 2022. 
 
Caro Padre. 
Saudações fraternas. 
 
A preocupação com a saúde integral dos padres e bispos tem crescido muito. As razões são bem 
conhecidas. A CNBB vinha sendo cobrada para que fizesse alguma coisa.  

 Não há como dar remédio a um enfermo sem um bom diagnóstico. Sempre é preciso ir às 
causas. Isso só é possível fazendo perguntas e obtendo respostas. 

 Por isso, desde novembro 2021, uma equipe transdisciplinar (bispos, padres espirituais, 
teólogos pastoralistas, técnico de meios de comunicação, psicólogo, médico, leigos e 
leigas) veio elaborando um questionário (um para Presbíteros e outro para Bispos) através 
de escuta e análise de sugestões.  

Sabemos bem quanta resistência há entre nós, e com razões, quando nos pedem para responder 
a questionários. A experiência parece não ter sido tão boa. 

 Porém, aqui se trata, não de uma pesquisa para obter dados, traçar perfis, escrever livros. 
Questionários desse tipo já foram feitos, têm sua importância e vão ser úteis. 

 Desta vez, o objetivo é a saúde dos Presbíteros e dos Bispos. 
 Na verdade, nós estamos entendendo esse projeto com um grande “Mutirão de 

Fraternidade” entre nós: quem responder facilitará ajuda a todos. 

Os dados que forem obtidos serão estudados por especialistas, com o objetivo único de, fazendo 
um bom diagnóstico, oferecerem orientações para que a Pastoral Presbiteral das Dioceses e as 
Congregações Religiosas, se desejarem, desenvolvam projetos que ajudem padres e bispos a 
cuidarem de sua saúde de forma integral. 

 A participação será anônima. 
 Os dados serão da CNBB e ficarão guardados e protegidos conforme a lei prevê. 
 Tudo será feito mediante devido contrato. 
 Foi contratada uma empresa especializada que já preparou tudo para, mediante um link, 

acessarmos o formulário. 
 Responder é importante. Mas ninguém é obrigado. 

Sobre isso já falamos em reuniões com os Bispos Presidentes dos Regionais e com os 
Referenciais da Pastoral Presbiteral nos Regionais. Também falamos com a CNP e os 
Coordenadores Regionais da Pastoral Presbiteral. O assunto já foi levado a reuniões do Conselho 
Permanente e do CONSEP. Procuramos escutar muito.  

 Os Bispos já responderam na AG virtual, há poucos dias. 
 Os Presbíteros que participaram do 18º Encontro Nacional também já responderam. 

O LINK que está sendo enviado para os Presbíteros ficará disponível até às 20h do dia 
30 deste mês (maio). Seria ótimo poder contar com sua colaboração neste “Mutirão de 

Fraternidade” entre nós. 
 

Agradecido, 
 

 Dom João Francisco Salm, 
 Comissão dos Ministérios Ordenados  
 e Vida Consagrada 


