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“OS POVOS DAS ÁGUAS E DAS MATAS”  

   

   

Amazônia! Quem é você tão cobiçada, explorada e desejada por tantos?  

Sou bela!  Senhora das Águas,  

da pele morena banhada de rios caudalosos.  

Sou Terra, sou Ar, sou Mata, sou Água, sou Fogo, sou Mulher...  

fecunda, amada e abençoada pelos deuses e deusas das matas e das águas.  

   

Minha história nasce desde as grandes invasões,  

quando a cruz e a espada, em nome da civilização  

condenaram-me ao sofrimento, à dor, às torturas, a biopirataria, à 

devastação...  

Momento cruel...Mas ainda sou terra aonde jorra leite e mel  

Sou Terra de Missão, terra de diversidades culturais, terra de Fé, terra 

abençoada por nossa Padroeira, a Mãe, Maria de Nazaré.  

   

A força mística dos Povos das Águas e das matas,  

Revela que “O Espírito do Criador paira nas águas da Amazônia”  

Um Novo Pentecostes se põem a Caminho  

Por que tu Amazônia! és espaço de vida, de acolhida, de ternura, de 

resistência e de identidade do teu Povo.  

   

A voz profética, a amizade  e o compromisso de nossos Bispos da Amazônia 

nos dão coragem e força  

A Comissão Episcopal para a Amazônia,  

surge como dádiva para os Povos,  

A Igreja volta seu olhar materno e paterno e se põe a Serviço,  

no Diálogo, respeitando as diversas culturas,  

Anuncia Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida  

Testemunhando ao mundo que uma Nova Amazônia é possivel.  



   

Conhecer os Povos amazônidas,  inspira-nos conhecer suas fidelidades 

históricas, preservar o meio ambiente  e sua cultura...resgatar a imagem dos (das) 

amazônidas à semelhança do Criador requer de toda sociedade civil e religiosa, a 

coragem de DENUNCIAR o modelo de desenvolvimento baseado na exploração 

predatória do meio ambiente e da vida humana e LUTAR pelo desenvolvimento 

sustentável que respeita a vida dos povos e da bela natureza que Deus, em sua 

infinita bondade colocou aos nossos cuidados.  

   

Queremos uma  Campanha da Fraternidade que exponha todos os nossos 

anseios,  

Uma Campanha de magia e poesia, mas sobretudo, uma Campanha que 

resgate e fortaleça a Fé e a cidadania  

E juntos podemos dizer: UMA OUTRA AMAZÔNIA É POSSÍVEL!.  
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