
 
 

Mensagem dos bispos católicos da Bacia do Rio São Francisco em 

solidariedade aos irmãos e irmãs de Brumadinho 

25 de fevereiro de 2019 
Nós bispos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, por ocasião da passagem 

do 1º mês da tragédia-crime de Brumadinho, queremos manifestar nossa solidariedade 

às famílias enlutadas pelo desaparecimento de centenas de irmãos e irmãs, vítimas dos 

que sobrepõe a avidez pelo lucro desenfreado e sem limites, ao respeito à vida, à 

dignidade das pessoas e do cuidado com a Natureza.   A vida é o maior dos dons de Deus. 

Cuidar da vida é missão de todos nós que fazemos da Natureza nossa Casa Comum. 

Brumadinho foi palco dos horrores da insanidade de poderosos grupos 

econômicos que, num total descaso para com os seres humanos e o meio-ambiente, 

levou de roldão numa avalanche de lama toxica, centenas de homens, mulheres, jovens, 

crianças, animais e a natureza circunstante. 

Adeus meu pai, adeus minha mãe, adeus meu filho. Este foi o clamor de muitos 

irmãos e irmãs nossos, num desespero único onde as lágrimas se misturaram aos gritos 

lancinantes de quem tudo perdeu, principalmente os amores de suas vidas.  

O mundo inteiro se debruçou sobre Brumadinho, onde os sentimentos de dor, 

compaixão se juntaram aos urros de revolta diante de um quadro de desumanidade sem 

tamanho. 

No Evangelho ouvimos o povo pedir sinais a Jesus para que pudessem acreditar. 

E Jesus responde que outro sinal não seria dado a não ser o do Profeta Jonas engolido 

pela baleia. Foi o que todos nós presenciamos. Que nós saibamos ler os sinais de Deus 

nos acontecimentos da história. O homem Jonas representa o povo de Deus que sempre 

está a mercê dos grandes interesses deste mundo, as baleias insaciáveis do poder e do 

lucro que engole sem piedade os pequenos e indefesos.  

Nosso querido Papa Francisco está continuamente nos advertindo sobre o 

grande valor do homem, da mulher, da natureza, enfim da vida, diante dos quais todos 

os demais valores devem estar a serviço. Jamais podemos admitir que os interesses de 

uma empresa, de um grupo econômico possam sobrepujar a dignidade do ser humano, 

o grande valor da flora e da fauna que constituem a biodiversidade que garantem a vida. 

Nosso Velho Chico pode estar com seus dias contados. Se isso vier a acontecer, 

nós povo do Rio São Francisco pereceremos com ele. 



 
 

Mais uma vez, nós pastores do Povo de Deus como sanfranciscanos que somos, 

clamamos e exigimos: 

1. Que todas as famílias atingidas por este desastre sem tamanho recebam justas 

indenizações que jamais substituirão os entes queridos que morreram.  

2. Que os responsáveis por esta tragédia respondam por seus crimes e sejam 

punidos na forma da lei. 

3. Que a partir deste tão grave crime, as instancias responsáveis tomem medidas 

preventivas em relação a outras situações semelhantes em Minas Gerais e em 

outras regiões do Brasil que passam pelos mesmos perigos. 

4.  Que este tão triste acontecimento tenha a força de despertar o espírito de 

solidariedade em todos nós brasileiros e demais homens e mulheres de todo o 

mundo. 

5.  Diante do grande perigo por que passa nosso Rio São Francisco ocasionado pelo 

desastre de Brumadinho, que o mesmo tenha a força de motivar as autoridades 

competentes a investir na sua revitalização, pois milhões de seres humanos 

dependem de sua vida. 

                Que as lágrimas da saudade, o sussurro do pranto silencioso e os gestos 

solidários de milhares de pessoas sejam o brado que clama por justiça diante da vida 

agredida. 

Que São Sebastião, flechado no coração como o povo de quem ele é o padroeiro, 

rogue a Deus por todas as vítimas desses acontecimentos que jamais queremos ver 

acontecer outra vez. 

Receba povo de Brumadinho toda a solidariedade e as orações dos seus irmãos 

bispos das Dioceses que compõe a Bacia do Rio São Francisco e os bispos do Regional 

Nordeste 3 que compreende os estados da Bahia e Sergipe. 

             Com profunda estima e compaixão, como um dos bispos católicos da Bacia do Rio São 

Francisco, o arcebispo de Montes Claros, dom João Justino de Medeiros Silva, é solidário aos 

irmãos e irmãs de Brumadinho.  

 

 

 

 

 


