
CNBB expressa solidariedade às famílias de Bruno Pereira e Dom Phillips, cobra 

esclarecimento e responsabilização sobre as mortes e cuidado com a Amazônia 

Nota da CNBB 

A Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) expressa sua solidariedade às 

famílias do indigenista Bruno Pereira e do 

jornalista Dom Phillips, aguarda o 

esclarecimento total do ocorrido e exige a 

responsabilização dos envolvidos. Não se pode 

aceitar a agressão ao ser humano, o desrespeito 

ao meio ambiente e à nossa Casa Comum, nem 

o encobrimento da verdade e da justiça. 

Essas mortes integram a lista de dramas 

vividos na região amazônica como bem 

expressou o Papa Francisco na exortação apostólica pós sinodal “Querida Amazônia” dirigida à atuação 

da Igreja no bioma. No documento, o Santo Padre aponta que “os interesses colonizadores que, legal e 

ilegalmente, fizeram – e fazem – aumentar o corte de madeira e a indústria minerária e que foram 

expulsando e encurralando os povos indígenas, ribeirinhos e afrodescendentes, provocam um clamor 

que brada ao céu”. 

Fiéis ao Sucessor de Pedro, reafirmamos os sonhos expressos para a região, conforme 

manifestados pelo Papa Francisco em sua exortação: “Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos 

dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade 

promovida; Com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na qual brilha de 

maneira tão variada a beleza humana; Que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a 

adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas; Com comunidades cristãs 

capazes de se devotar e encarnar de tal modo na Amazônia, que deem à Igreja rostos novos com traços 

amazônicos”. 

Em Cristo, 

Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Horizonte (MG), Presidente da CNBB 

Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre (RS), Primeiro Vice-Presidente da CNBB 

Dom Mário Antônio da Silva - Arcebispo de Cuiabá (MT), Segundo Vice-Presidente da CNBB 

Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar da arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro 

(RJ), Secretário-geral da CNBB 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html

