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INDIGNAÇÃO E SOLIDARIEDADE 

 

 

Nós, Bispos do Regional Norte1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

Amazonas e Roraima, estarrecidos e profundamente indignados, estamos vendo as 

imagens dos corpos esqueléticos de crianças e adultos do Povo Yanomami no Estado 

de Roraima, resultado das ações genocidas e ecocidas do Governo Federal anterior, 

que liberou as terras indígenas já homologadas para o garimpo ilegal e a extração de 

madeira, que destroem a floresta, contaminam as águas e os rios, geram doenças, fome 

e morte. Mais de 570 crianças já perderam a vida. 

Além de nossa indignação, manifestamos também nossa profunda solidariedade ao 

Povo Yanomami, às famílias que perderam seus filhos e adultos, aos tuxauas e 

lideranças. Colocámo-nos ao lado dos missionários e missionárias da Igreja de Roraima 

e do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), que há tempo vem denunciando a invasão 

do território yanomami e suas trágicas consequências. 

Apoiamos as decisões corajosas do Presidente da República e vários ministros, 

ministras e assessores que visitaram a região, tomando as medidas necessárias e 

urgentes para expulsar os invasores e salvar muitas vidas de pessoas à beira da morte. 

Estamos diante de mais uma situação em que se repete o que foi denunciado pelo Papa 

Francisco na Querida Amazônia: “os povos nativos viram muitas vezes, impotentes, a 

destruição do ambiente natural que lhes permitia alimentar-se, curar-se, sobreviver e 

conservar um estilo de vida e uma cultura que lhes dava identidade e sentido” (QA 13). 

Movidos pela esperança, suplicamos a Deus Pai, Defensor dos pobres e oprimidos, que 

proteja o Povo Yanomami a todas as pessoas que lutam para defender seus direitos. 

Maria, Mãe da Amazônia e Mãe dos Povos Indígenas intercedei pelos nossos irmãos e 

irmãs Yanomami. 
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