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Em circunstâncias comuns, 
já é difícil fazer relatório de 
ações. Imagine, então, o quan-
to foi complicado colocar, em 
algumas páginas, o intenso 
trabalho de um corpo eclesial, 
num cenário de tragédia/crime, 
ao longo de um ano. Paróquia 
de São Sebastião de Brumadi-
nho, Região Episcopal Nossa 
Senhora do Rosário, Arquidio-
cese de Belo Horizonte. Preces 
demoradas, pressa nas estra-
das; luto e luta. Caridade e gri-
to; consolo e denúncia. Aque-
les corpos no cemitério, meu 
Deus! E os ainda não encon-
trados? Missas, balões; dentro 
das casas e no meio da rua. 
Talvez as imagens, as fotos, 
guardem os fatos mais vivos. 
O escrito que, aqui, trazemos, 
por isso, é apenas uma memó-
ria limitada. Que merece, aos 
olhos de quem lê, perdão pelo 

esquecimento de alguma parte 
importante. 

Desde os primeiros momen-
tos, pós-crime da Vale, a Igreja 
esteve aberta. Um verdadeiro 
hospital de campanha. Paró-
quia de São Sebastião, Cen-
tro de Líderes, Região Episco-
pal, transformados em locais 
de acolhida. Sob a proteção da 
Mãezinha do Rosário. Eram do-
ações, alimentos, água. Imedia-
tamente, entregues às famílias. 
Quantos mutirões! E, no interior 
da Igreja, o ombro amigo para 
amparar. No cemitério, plan-
tões de padres, diáconos, gru-
pos de leigos vindos de todas 
as partes da Arquidiocese de 
Belo Horizonte. Primeiros dias 
e mês, de revés. Horas longas 
e mal dormidas. Não são núme-
ros, são vidas. Cada vez mais o
trauma trazia novas demandas.
E a gente no meio.
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Dom Vicente Ferreira
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte
Referencial da Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário 

Nem sempre era possível saber 
se cuidávamos ou éramos cui-
dados. Uma coisa era certa, to-
dos fomos atingidos.

Ao longo do ano, tudo se 
deu como um novelo de linha 
embolado. Difícil de achar o 
fio da meada. Ainda bem que 
aquele que segue o Cristo é ilu-
minado pela força do seu Es-
pírito. Parcerias, organizações 
de todos os tipos, pessoas do 
bem. Lobos? Também apare-
ceram. Gente daqui e do exte-
rior. Nenhum maior que a Vale. 
E, assim, a fé num mundo novo 
nos impulsionou a abraçar os 
atingidos como família nossa, 
sem fazer acepção de pessoas. 
Lares que perderam parentes, 
comunidades agrícolas que fi-
caram sem casas e plantações, 
quilombolas que foram isolados, 
indígenas que sempre sofreram 
pela invisibilidade. Se, rapida-
mente, a mineradora acelerava 
seus processos de domínio dos 
territórios, com suas narrativas 
violentas, nós mantínhamos a 
teimosia mansa da fé em Je-
sus que nos pede um Reino de 
justiça e de paz. Até quando? 
Até sempre. 

Um ano se passou. Quan-
ta coisa! Por fim, as incompre-
ensões. Também é bíblico: em 
toda plantação tem joio e tri-
go. E a sabedoria do mestre 
Jesus: “deixem os dois cres-
cerem juntos até a colheita” 
(Cfr Mt 13, 30). O resto a gen-
te conhece. Oferecemos tudo 
ao Deus Trino de amor. Ele é o 
juiz da história. Que essas pá-
ginas sejam guardadas como 
testemunhas de um único de-
sejo: que Brumadinho não seja 
tratado como crime local, mas 
resultado de um sistema extra-
tivista que mata. E que preci-
sa, com urgência, ser mudado. 
E isso somente é possível por 
uma nova mentalidade. Através 
da conversão ecológica. Foi tão 
linda, a Primeira Romaria Ar-
quidiocesana pela Ecologia In-
tegral! Nem o diabo, aquele que 
divide, impediu que ela trou-
xesse um pouquinho do céu 
para nosso Vale de lágrimas. 
Talvez tenha sido uma graça 
que nossos 272 intercessores, 
mortos violentamente por uma 
absurda irresponsabilidade da 
Vale S.A, alcançaram, junto de 
Deus, por nós.
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A Arquidiocese de Belo Hori-
zonte, em suas ações pastorais, 
estrutura-se em cinco regiões 
episcopais, tendo Dom Walmor 
de Oliveira como Arcebispo, aju-
dado por seus bispos auxiliares. 
A Região Episcopal Nossa Se-
nhora do Rosário (RENSER), cria-
da recentemente, é composta 
pelos municípios de Crucilândia, 
Piedade dos Gerais, Bonfim, Belo 
Vale, Moeda, Rio Manso, Mario 
Campos e Brumadinho, e tem 
sua sede na Cidade de Bruma-
dinho, MG. O Bispo Auxiliar Dom 
Vicente Ferreira, juntamente 
com a equipe de trabalhos da 
Cúria, coordena as atividades na 
Região. O grande número de co-
munidades eclesiais missioná-
rias compõe a vitalidade evan-
gelizadora de suas paróquias 
que são animadas pelos padres, 
diáconos, religiosos e religiosas, 
leigos e leigas.  

Portanto, a sistematização 
da experiência de atuação da 
Igreja frente ao crime socio-
ambiental da Vale e seus des-
dobramentos na cidade de 
Brumadinho e região, objetivo 
desse relatório, partiu princi-
palmente da realização de en-
trevistas com pessoas ligadas 
a esses atores, sejam esses 
clérigos ou leigos. Também foi 
entrevistado um agente social 
da Cáritas Brasileira Regional 
Minas Gerais em função desse 
organismo da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil) 
ser um parceiro no desenvol-
vimento de ações na cidade 
e região desde o imediato pós- 
crime. Esse relatório tem um 
recorte temporal de 12 meses 
após o Rompimento da Barra-
gem da Mina Córrego do Feijão.

APRESENTAÇÃO
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Tendo em vista a presença 
demasiada de profissionais e vo-
luntários junto da população de 
Brumadinho desde a ocorrência 
do crime, a diretriz estabelecida 
para a confecção desse relatório 
foi a de não entrevistar as famí-
lias de atingidos que perderam 
seus entes, bem como aqueles 
que tiveram danos materiais di-
retos. Portanto, a atuação da 
Igreja foi sistematizada tendo em 
vista essa opção metodológica. 

Entretanto, em duas situa-
ções durante a realização desse 
trabalho ocorreu de pessoas na 
situação descrita no parágrafo 
anterior buscarem a equipe para 
conversar, de modo que os rela-
tos dessas foram considerados. 
Sendo assim, doze entrevistas 
semi-estruturadas subsidiaram 
o material aqui apresentado, 
além de documentos e outros 
dados primários coletados. 
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o que exigiu grande mobilização 
da Igreja. Passadas três sema-
nas de estruturação de toda a 
organização e distribuição das 
doações, a distribuição de kits(1)  
contou como porta de entrada 
aos atendimentos social e jurí-
dico, dimensões essas que serão 
trabalhadas nos dois primeiros 
capítulos desse relatório.

Outro eixo de atuação da 
Igreja, que merece uma atenção 
especial, que é transversal aos 
demais, é a atuação de nature-
za espiritual e o trabalho pasto-
ral, tema que é objeto do terceiro 
capítulo.

O quarto tópico diz respeito 
às diversas ações de articulação 
social e comunitária rea lizadas 
em diversas escalas (local, regio-
nal, nacional e internacional).

O quinto eixo de atuação a 
ser apresentado trata dos proje-
tos sociais, aqueles que contam 
com o apoio direto ou indireto 
da Igreja para sua viabilização, 
ou, por outro lado, aqueles que 
a Igreja acompanha ou contribui 
para sua operacionalização na 
cidade de Brumadinho.

O sexto capítulo, por sua vez, 
trata dos aprendizados e avan-
ços obtidos e dos desafios a se-
rem enfrentados, tendo em vista 
o vivenciado ao longo desses 12 
meses de atuação. Na sequên-
cia, são apresentadas algumas 
considerações finais.

Anteriormente a Igreja já rea-
lizava um grande trabalho de 
evangelização na cidade e re-
gião, mas o crime socioambiental 
da Vale e seus desdobramentos, 
como poderão ser percebidos 
na sequência, impôs uma série 
de injunções que requereu reo-
rientações e uma atuação ainda 
mais ampla e incisiva seja das 
Paróquias ou da própria Região 
Episcopal. 

Imediatamente após o rompi-
mento da barragem foi se estru-
turando um conjunto de ações 
e uma rede de atuação da Igre-
ja em articulação com outros 
atores e voluntários. No imedia-
to pós-crime, o Centro de Trei-
namento de Líderes Dom José 
Dalvit, atualmente Santuário Ar-
quidiocesano Nossa Senhora do 
Rosário, tornou-se um centro de 
apoio para as ações que foram 
desenvolvidas em toda a cida-
de. Religiosas consagradas, lei-
gos e voluntários, no Centro de 
Líderes, proporcionaram todas e 
as melhores condições possíveis 
de infraestrutura para o acolhi-
mento e estadia de voluntários 
que chegavam de todo o Brasil, 
e do exterior, bem como os bom-
beiros e outros profissionais que 
atuaram na cidade. 

Em um primeiro momento, a 
ação mais imediata foi a de or-
ganizar uma rede de recebimen-
to e distribuição de doações, 

(1) a i) cesta básica; ii) roupas; iii) materiais escolares e iv) água



1. Os atendimentos 
social e jurídico e seus 

encaminhamentos
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O rompimento da barragem da 
Mina do Córrego do Feijão no dia 25 
de janeiro de 2019, de responsabili-
dade da Vale S.A (evento denomina-
do nesse relatório como crime so-
cioambiental e Rompimento), mudou 
drasticamente a vida e a rotina dos 
moradores de Brumadinho e região.

Neste dia, no início da tarde, às 
12h:28min, ocorreu o rompimento 
da Barragem B-I da Mina do Córre-
go Feijão, que possuía capacidade 
de armazenamento para cerca de 
12,7 milhões m³ de rejeitos(2). Com 
o rompimento, morreram 272 pes-
soas(3)  sendo que 11 permanecem 
não encontradas, e os rejeitos fo-
ram despejados no Rio Paraopeba, 
gerando enormes perdas e danos 
socioambientais, econômicos, cul-
turais, para a vida de todos os mo-
radores da região.

Uma das ações mais imediatas 
que se deu foi a organização e a 
distribuição das doações, que ime-
diatamente começaram a chegar 
em grande volume na cidade. A es-
truturação desse trabalho de rece-
bimento, organização e distribuição 
foi consolidada depois de passadas 
aproximadamente três semanas 
desde o rompimento da barragem. 
A partir desse momento, estabele-
ceu-se como porta de entrada para 
o recebimento dos kits os atendi-
mentos social, jurídico e de enca-
minhamento psicológico.

Esses atendimentos contavam 
com a participação das articula-
doras sociais da RENSER, Vicariato 
Episcopal para a Ação Social e Po-
lítica (VEASP), PUC Minas e DPU. 
Esses se davam em um ponto de 
apoio situado na rodoviária da cida-

Doações são organizadas 
na igreja para distribuição

(2) Conexão Mineral. Rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, 22 mar. 2019. Disponível em: <http://www.
conexaomineral.com.br/noticia/1204/rompimento-da-barragem-da-mina-corrego-do-feijao-em-brumadinho- 
mg.html>. Acesso em: 19 out. 2019.

(3) G1. Mais um corpo é encontrado em Brumadinho, quase nove meses depois da tragédia, 20 out. 2019. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/10/19/mais-um-corpo-e-encontrado-em-brumadinho- 
quase-nove-meses-depois-da-tragedia.ghtml>. Acesso em: 21 out. 2019.
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de, no centro de Brumadinho. Em 
um primeiro momento, era realiza-
da a acolhida solidária das pessoas, 
a escuta qualificada, e então as fa-
mílias atingidas eram encaminha-
das, a depender da demanda co-
locada, para o atendimento social 
ou jurídico. Para tanto, havia três 
pessoas realizando o atendimen-
to social e fazendo o cadastro so-
cial das pessoas atendidas. Outras 
três pessoas da Defensoria Pública 
eram responsáveis por realizar o 
atendimento jurídico.

No que diz respeito ao atendi-
mento social, durante o processo 
de escuta era preenchido um for-
mulário para o caso do recebimento 
dos kits, mas também eram realiza-
dos orientações e encaminhamen-
tos. Por exemplo, no caso da identi-

ficação de situações de sofrimento 
psíquico, os (as) atingidos (as) eram 
encaminhados (as) para atendi-
mento no Sistema Único de Saúde 
(SUS). No que diz respeito à dinâ-
mica dos atendimentos e ao aces-
so aos kits, eram distribuídas 30 
senhas diárias para se ter acesso a 
I) cesta básica; II) roupas; III) mate-
riais escolares e IV) água. Portanto, 
eram atendidas 30 pessoas que re-
presentavam 30 famílias.

Em algumas situações, ocorria 
de não ser possível atender toda a 
demanda. Por isso buscaram res-
tringir-se a esse universo de 30 
senhas, em um horário de funcio-
namento de 8 às 17 horas. Quando 
acontecia de terem algum tem-
po adicional para o atendimento, 
eram distribuídas mais 15 senhas, 

Fila de pessoas para 
recebimento das doações
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o que, entretanto, era muito difícil 
de ocorrer, pois no dia a dia o que 
se apresentava era um excesso 
de demanda para poucos volun-
tários. 

Para garantir o acesso das pes-
soas aos kits era realizado um pro-
cesso de escuta qualificada com as 
pessoas que procuravam o atendi-
mento para avaliar a situação so-
cioeconômica das famílias, além de 
solicitados documentos e informa-
ções comprobatórias do local de 
moradia e da situação de vulnera-
bilidade socioeconômica. 

No caso do kit escolar, era so-
licitada a declaração escolar do fi-
lho ou da pessoa que estava reali-
zando estudos universitários. Esse 

trabalho foi importante porque fo-
ram identificados casos de crian-
ças, adolescentes e jovens que es-
tavam fora da escola, e que após 
visitas domésticas, conseguiram 
conversar com a família, com o fi-
lho, que então buscou ser reinseri-
do na educação por meio do EJA, 
por exemplo. Em suma, avalia-se 
que se tratou, em geral, de um tra-
balho bem importante por contri-
buir para que fossem identificadas 
várias demandas recorrentes nas 
políticas públicas que se apresen-
tam enquanto questão na cida-
de de Brumadinho que, até então, 
estavam invisibilizadas, sendo tal 
questão tratada por vários dos en-
trevistados:

[...] Infelizmente, digo isso até com dor no coração, foi preciso a barragem 
romper para nós entendermos que muitas outras barragens estavam rompi-
das. Nós já éramos atingidos há mais tempo e nós não tínhamos consciên-
cia de que nós éramos atingidos. [...] Sobretudo [em função da omissão do 
poder público municipal. Por exemplo, nós temos a comunidade do Tejuco, 
que é uma comunidade atingida há anos! Ali funcionam várias mineradoras 
de porte menor, não tanto como a Vale, mas vendem minério para a Vale, e 
a comunidade não tem água, a água da comunidade é uma mina que tem 
lá na mineração, então quando eles movimentam lá, o povo não tem água, 
é uma água barrenta, uma água suja, é caminhão o tempo todo, é um bri-
tador funcionando na madrugada toda na cabeça das pessoas... enfim, nós 
já éramos atingidos e não tínhamos consciência, é... dessa realidade. Então, 
ou seja, já havia, metaforicamente falando, já havia muitas outras barra-
gens rompidas, só que era a lama invisível. Nós não víamos ela. Foi preciso 
ver a lama para nós entendermos que já existia uma lama invisível correndo 
entre nós. E aí, aí eu falo que realmente é uma preocupação, em relação 
aos poderes públicos, seja ele da esfera municipal, estadual ou federal, de 
realmente perceber, um município em que, se tira daqui muitas riquezas, e 
ter uma população pobre. E tem pessoas em vulnerabilidade, as comuni-
dades quilombolas não cuidadas como deveriam, o patrimônio, a cultura... 
Então, ou seja, o trem sai daqui cheio de riqueza, e o trem chega aqui vazio. 
O trem não traz nada. O trem só leva. Só leva riqueza, e fica a sujeira. O que 
rompeu foi a sujeira que ficou. [...] O trem que aqui chega, chega vazio. O 
trem que daqui sai, sai cheio levando a nossa riqueza. E o que fica pra nós? 
(Sacerdote 1). 
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Ainda sobre os atendimentos 
realizados após o Rompimento, 
eram distribuídas 15 senhas para o 
atendimento jurídico com a Defen-
soria Pública da União (DPU). En-
tretanto, desde o momento inicial 
já foi identificado que a questão 
da indenização, deveria se dar pela 
via coletiva ou individual, já esta-
va colocada enquanto elemento 
conflituoso na cidade, em função 
das disputas em torno desse pro-
cesso indenizatório. Portanto, já a 
partir daí, a equipe que trabalhava 
nesses atendimentos realizava 
a sensibilização quanto à impor-
tância da busca pela garantia de 
direitos pela via coletiva, pois o 

contrário enfraquece a luta que é 
de todos. Entretanto, tal questão 
permanece enquanto desafio na 
cidade em função de todas as dis-
putas e conflitos relativas a essa 
questão.

Atendimentos e acolhidas solidárias realizadas na “Salinha”, 
em parceria com a PUC-Minas e Defensoria Pública da União

Juventude se organiza no trabalho 
voluntário de recebimento das doações

[...] Eu costumo falar com o Dom Vicente que a barragem [o rompimento da 
barragem], mostrou o rompimento de outras que já tinham rompido há muito 
tempo... que veio a necessidade das comunidades que nós não conhecía-
mos. [...] de pobreza mesmo, fator social, que não nos era revelado. Entende? 
Por mais que a Sociedade São Vicente de Paula trabalha, que a gente sabe 
né? Que eles fazem esse trabalho, mas para a nossa Igreja, ali, vieram muitas 
realidades. Mas muitas mesmo. É... em todos os sentidos que você imaginar. 
Né? Então, aquela “salinha” que foi aberta ali na rodoviária, ela foi para nós 
um ponto... de abrir os olhos... (Coordenadora da Paróquia São Sebastião).
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[...] até mesmo para trabalhar, com esse público-alvo, a gente tem que 
saber o que a gente fala, temos que medir as palavras, porque estava 
um povo carente, um povo sofrido, um povo que estava se sentindo aban-
donado, por tudo. Então eles acharam seu refúgio onde? Na Igreja. A igreja 
que apoiou... a igreja foi tudo. A Igreja fez o papel, por exemplo, do Governo 
do Estado, fez o papel da Prefeitura... Então, a Igreja foi família, foi o pilar 
central de Brumadinho. Então, as famílias se sentiam muito protegidas com 
a gente. A gente deu total assistência para elas. (Articuladora Social 
1 RENSER)

A equipe de articuladoras so-
ciais da RENSER tem a contabiliza-
ção de 810 atendimentos realizados 
entre fevereiro e março, embora 
haja a estimativa de que tenham 
sido realizados muito mais atendi-
mentos durante o período em que 
a denominada “salinha” esteve em 
atividade realizando os atendimen-
tos sociais e jurídicos.

No imediato pós-crime, A Ar-
quidiocese de Belo Horizontes, na 
Sede do Vicariato Episcopal para 
Ação Social e na Igreja Matriz da 

Doações são distribuídas para os 
atingidos do rompimento da barragem

Paróquia de São Sebastião, recebia 
em média de 4 a 5 caminhões car-
regados de donativos, diariamente. 
Nesse trabalho de arrecadação, ha-
via uma participação maciça de jo-
vens, de 13 a 26 anos, muitos deles, 
inclusive, que nunca haviam ido 
à igreja ou com uma participação 
mais efetiva junto à mesma, e que 
diante desse crime, aproximou da 
mesma e de suas atividades.

Sobre o trabalho da Igreja nesse 
período, uma das pessoas entrevis-
tadas comentou:



2. A organização 
e retirada dos 

kits e a visita de 
acompanhamento 

das famílias

2. A organização 
e retirada dos 

kits e a visita de 
acompanhamento 

das famílias
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As retiradas dos kits eram fei-
tas na Igreja São Sebastião, onde 
havia uma equipe destinada a fazer 
toda a organização desse trabalho, 
uma equipe para cada um dos qua-
tro kits, quais sejam: cesta básica; 
água; roupa e o do material escolar. 

Foram vários os voluntários e 
instituições parceiras que trabalha-
ram de forma integrada nesse tra-
balho de recebimento e organização 
das doações. Mas durante as entre-
vistas, foi muito ressaltado o Cole-
tivo Nós, de Brumadinho, formado 
por jovens da cidade, que logo após 
o Rompimento iniciou a realização 
de campanhas por doação, “vaqui-
nhas”, entre outras ações, que em 
conjunto com vários outros parcei-
ros e voluntários, contribuiu enor-
memente para a arrecadação e a or-
ganização das doações no contexto 
do crime socioambiental da Vale. 

No que diz respeito à retirada 
dos kits, depois de organizados, ha-
via, primeiramente, o atendimento, 
que se dava a partir das 8 da ma-
nhã, sendo que a retirada ocorria a 
partir das 13 até às 16 horas. Logo, 
se a pessoa representante da famí-
lia comparecesse ao atendimento 
social e realizasse o cadastro pela 
manhã, ela deveria retirar os kits a 
que tivesse direito no mesmo dia, a 
partir das 13 horas, o que contribuiu 
para otimizar o controle do que en-
trava e do que saía de doações.

Também é importante ressaltar 
que havia outra equipe que fica-
va na quadra da ”Escola Municipal 
Infantil São José”. Nessa quadra 
também eram recebidas doações, 
já que a Igreja Matriz de São Sebas-
tião não comportava todas aque-
las que chegavam constantemente 
nesse período inicial.

A equipe da quadra fazia uma 
triagem do material e estava em 
constante articulação com a equi-
pe da Igreja para fazer o repasse 
do que havia naquela e então su-
prir eventuais faltas de materiais na 
entrega dos kits na Igreja.

Cada uma dessas atividades 
que foram estruturadas, contava 
com uma a três pessoas de refe-
rência em sua coordenação e vá-
rios voluntários. No caso da quadra, 
por exemplo, havia voluntários de 
várias partes do País e de diferen-
tes denominações religiosas.

Também é importante ressaltar 
que os atendimentos anteriormen-
te relatados contavam com o se-
guinte fluxo: acolhimento, atendi-
mento, preenchimento do cadastro, 
identificação de demandas, reali-

Doações de água e roupas organizadas na 
quadra da Escola Municipal Infantil São José
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zação de doações, e, uma semana 
depois, eram realizadas visitas na 
casa das famílias que tinham rece-
bido as doações para compreender 
a situação em que essas se encon-
travam. Nessas visitas, ocorria de 
se perceber que haviam famílias 
que não estavam tão necessitadas, 
ou que precisavam menos do que 
outras, mas não se impedia o re-
cebimento das doações, já que du-
rante o diálogo estabelecido já na 
“salinha”, havia uma sensibilização 
a respeito do contexto pelo qual a 
cidade passava, em suma, era rea-
lizado um trabalho de conscientiza-
ção para que os donativos fossem 
encaminhados da melhor forma 
possível.

Passados três meses, a partir de 
abril, os atendimentos sociais en-
cerraram-se na “salinha” e as ações 
de atendimento e organização e 

distribuição de kits foram encerra-
das. Tal fato se deu em função da 
avaliação de que com as famílias da 
cidade recebendo o auxílio emer-
gencial financeiro por parte da Vale 
S.A, responsável pelo Rompimento, 
isso refletiu em alguma medida na 
demanda pelos kits, não havendo 
mais a necessidade de continuar 
com esse trabalho.

De todo modo, quando a Igre-
ja recebia doações – e essa con-
tinuava eventualmente recebendo, 
embora em menor volume – eram 
realizados encaminhamentos de 
necessidades básicas, sendo esse 
tipo de ação ainda um dos eixos de 
atuação da Igreja na região, seja 
de forma mais pontual com famí-
lias que necessitam desse apoio, 
seja no caso de demandas de na-
tureza coletiva, como, por exem-
plo, as comunidades dos Pata-
xós, quilombolas e acampamento 
Pátria Livre.

Paulatinamente foram esta-
belecidas rotinas mais ágeis nes-
se sentido, já que se encontravam 
mais consolidados os fluxos de 
acionamento de responsáveis ou 
parceiros para cada demanda es-
pecífica, sejam essas por necessi-
dades básicas ou de outras natu-
rezas, sendo as mais comuns, as 
demandas por água, alimentação, 
saúde, transporte e apoio jurídico.

A articuladora social da equipe 
da RENSER destacada para atuar 
no atendimento social, quando do 
término do mesmo, foi direcionada 
para o trabalho de organização das 
visitas de apoio espiritual às famí-
lias enlutadas. Esse tipo de atuação 
foi muito necessária nos primeiros 
meses, e continua sendo, e contou 
inclusive com a presença de vários 

Visita e entrega de doações na Aldeia 
Nao Hoha, dos Pataxó Ha ha hae, 
localizada em São Joaquim de Bicas
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sacerdotes, diáconos, que foram 
para a cidade apoiar nesse senti-
do. Muitas das famílias não conse-
guiam ir à Igreja em função do so-
frimento vivenciado após as várias 
perdas e dificuldades advindas com 
o Rompimento. Portanto, visitas e 
outras ações foram e ainda são re-
alizadas, marcadas pela escuta, di-
álogo, orações, pela realização de 
missas na casa de algumas famílias 
que solicitam, entre outras ações. 
Em suma, foram e têm sido realiza-
das várias atividades de natureza 
espiritual, pastoral, de evangeliza-
ção, tendo como princípio o respei-
to à dor das pessoas, o momento 
de luto pelo qual essas famílias e a 
cidade têm passado durante todo 
esse período.

Visita e entrega de doações no 
Acampamento Pátria Livre - MST, 

localizado em São Joaquim de Bicas

Ato público no sétimo dia após o 
rompimento da barragem, em frente ao 

museu da Vale, em Belo Horizonte.



3. O apoio 
espiritual e o 

trabalho pastoral
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O apoio espiritual trata-se de 
uma ação transversal às várias ati-
vidades desenvolvidas pela Igreja 
na região. Em função dos desdo-
bramentos do Rompimento, ações 
em maior volume tiveram que ser 
encaminhadas em um contexto to-
talmente adverso, dada a nova si-
tuação colocada para a cidade após 
um acontecimento dessas propor-
ções. Além de tais fatos exigirem 
uma nova postura da Igreja, essa 
também passou a ser ainda mais 
demandada após o crime.

Como exemplo dessa nova pos-
tura, é importante ressaltar os es-
forços no sentido da defesa dos 
territórios de comunidades tradicio-
nais, da Casa Comum e do Bem Vi-
ver, como caminhos para uma Eco-
logia Integral, sobretudo a partir da 
promoção de articulações com ou-
tros organismos da Igreja e institui-

ções, o que será tratado no capítulo 
seguinte. Neste momento, é impor-
tante ressaltar as várias iniciativas 
de apoio espiritual e o trabalho pas-
toral que estão sendo desenvolvi-
das ao longo de todo esse ano, bem 
como sobre o fato de o Rompimento 
ter afetado sobremaneira o trabalho 
pastoral da Igreja na cidade. 

Um fato salientado pela comu-
nidade católica, é que em janeiro 
de todos os anos é realizada a Fes-
ta de São Sebastião na cidade de 
Brumadinho. Neste ano de 2019, 
menos de uma semana depois do 
encerramento das festividades, na 
sexta-feira, 25 de janeiro, ocorreu 
o crime socioambiental de respon-
sabilidade da Vale, quando as pes-
soas ainda estavam mobilizadas 
na organização do “pós-festa”. Vá-
rios membros da Igreja faleceram. 
E nesse contexto, toda a comuni-

Fiéis acendem suas velas na grade que impede a aproximação da 
procissão na zona atingida pelos rejeitos, durante a visita 

do representante do Papa em Brumadinho, Monsenhor Bruno Duffé.
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dade católica da cidade foi con-
vocada a agir de forma urgente na 
realização dos encaminhamentos 
necessários, sejam aqueles de na-
tureza espiritual, mas também os 
de natureza material, os mais ur-
gentes no primeiro momento.  

Nos primeiros meses, além de 
ter sido realizado todo um trabalho 

de equipe em torno da organiza-
ção e distribuição de doações e dos 
atendimentos citados nos tópicos 
anteriores, a Igreja também teve 
que organizar equipes para atender 
demandas pessoais e coletivas das 
famílias.

Foram estruturadas equipes 
para acolher as famílias que che-
gavam à Igreja para serem ampa-
radas e consoladas, outra equi-
pe para acompanhar os velórios e 
sepultamentos, que infelizmente, 
ocorreram em grande quantidade 
na cidade, uma equipe de visitas 
às famílias, e uma equipe de co-
zinha, estruturada como ponto de 
apoio para servir voluntários, bom-
beiros, militares, em suma, todos 
aqueles que estavam envolvidos 
nas operações realizadas naquele 
momento inicial.

Sobre esse momento inicial, eis 
um relato dos primeiros dias:

[...] Nós montamos uma Pastoral das Visitas nas casas. Então, a gente teve 
muitos, mas muitos... eu não sei te falar em números, mas é muita gente, 
que vieram para visitar as pessoas. [...] Então, vinham diáconos, para dar 
apoio, vários padres... [...] para que a Igreja se fizesse presente naquele mo-
mento de dor. E nos velórios também. Nós montamos aqui [na Igreja] para 
ficar de plantão no velório. [...] A Pastoral dos Acólitos ficou de plantão nos 
velórios. [...] O maior número de velórios aqui em um dia, 13... aqui dentro... 
[...] E nisso, nos primeiros dias... [...] E aí, eu falo que “ai de nós se não fos-
se a Solidariedade”. Os padres se estruturaram, e montaram um plantão. 
Então, eu vou falar para você que, se eu não me engano, a partir do sexto 
dia [após o Rompimento], a gente já tinha equipes nos velórios da Igreja. 
E aí chegavam, e eles já estavam lá, de plantão, para rezar. (Coordenadora 
da Paróquia São Sebastião). 

Também pode-se citar como 
exemplo da nova situação coloca-
da na cidade e para a Igreja, as di-
versas famílias que, após o Rompi-
mento, direcionavam-se a essa em 

situação de desespero solicitando 
socorro, desejando ter os entes da 
família por perto, aqueles já fale-
cidos, outros não encontrados, e 
sempre havia alguma pessoa da 

Dom Vicente abençoa bombeiro envolvido 
nas buscas dos corpos das vítimas
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Igreja para realizar o acolhimento e 
o apoio espiritual necessário.

Houve uma sensibilidade com-
partilhada, enquanto princípio de 
atuação nessa conjuntura, de res-
peito ao momento em que se en-
contram as famílias da cidade, de se 
ter uma escuta bem sensível para 
encaminhar o acolhimento das de-
mandas, atentando-se ao máximo, 
inclusive, para agir sempre conside-
rando o fortalecimento do protago-
nismo das famílias atingidas. 

Nesse sentido, é importante fri-
sar que a atuação de natureza es-
piritual e religiosa foi realizada com 
o propósito de acolher, amparar 
e consolar as famílias que procu-
ravam a Igreja desde que ocorreu 
o rompimento da barragem, bem 
como as famílias enlutadas, consi-
derando o momento e as deman-
das colocadas, fato importante de 

ser ressaltado sempre tendo em 
vista o assédio que assola a cidade 
desde então, mas em especial nos 
primeiros meses. 

Foram inúmeros os momen-
tos de acolhida, escuta, amparo, 
orações, cânticos, realizados con-
juntamente, para, assim, confortar 
e apascentar as famílias que ain-
da estão vivenciando momentos 
muito difíceis.

Eram realizadas ações de apoio 
espiritual e psicológico, promovidos 
pela Igreja na “salinha” citada no 
capítulo anterior, nos três primeiros 
meses após o Rompimento. Cessa-
dos os atendimentos de natureza 
espiritual e psicológica na “salinha”, 
eles continuam, embora de forma 
mais pontual, na Secretaria Paro-
quial da Paróquia São Sebastião, si-
tuada no centro de Brumadinho, e 
na sede da RENSER. 

Registros da Missa de Sétimo Dia 
na Paróquia São Sebastião, Brumadinho
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Um ator importante nesse sen-
tido, citado durante as entrevis-
tas como parceiro da Igreja nes-
se trabalho de apoio psicológico, 
trata-se do Centro de Valorização 
da Vida (CVV), grupo que atua no 
sentido de promover apoio emo-
cional e na prevenção do suicí-
dio, atendendo voluntária e gra-
tuitamente todas as pessoas que 
querem e precisam conversar, sob 
total sigilo, por diversos meios (te-
lefone, chat, e-mail), 24 horas to-
dos os dias da semana. O grupo 
realizou esse trabalho, na cidade, 
durante quatro meses. Os volun-
tários do CVV ficaram hospeda-
dos no Centro de Treinamento de 
Líderes Dom José Dalvit, atual-
mente, Santuário Arquidiocesa-
no Nossa Senhora do Rosário, e 
atendiam no espaço do Salão da 
Maria, ouvindo, dialogando, ofere-

cendo conselhos quando oportu-
no. O trabalho foi muito bem ava-
liado por uma articuladora social 
da RENSER. O CVV esteve na ci-
dade desde o imediato pós-rompi-
mento da barragem.

Também foi relatado que se 
contou com muitas dezenas de 
bispos, padres, diáconos perma-
nentes, leigas e leigos da Arquidio-
cese de Belo Horizonte e de outras 
(Arqui) Dioceses do Estado para a 
realização da atuação da Igreja na 
região. Esses visitaram dezenas de 
famílias nos primeiros meses, bus-
cando levar palavras de esperança, 
bem como contribuíram, tendo em 
vista as atribuições de cada um, 
na celebração de inúmeras exé-
quias, infelizmente realizadas como 
decorrência do crime socioam-
biental da Vale. Eis um relato a 
esse respeito:

Registros da Missa de Sétimo Dia 
na Paróquia São Sebastião, Brumadinho
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[...] Nós recebemos aqui na cidade, na nossa Paróquia, a visita de muitos 
padres, muitas religiosas, religiosos, muitos diáconos permanentes, muitos 
missionários leigos, né, que vieram à nossa cidade pra dar esse apoio es-
piritual às famílias enlutadas. Então, foi um trabalho também muito bonito. 
Só da Arquidiocese de Belo Horizonte vieram cerca de 70 padres. Vieram 
também de outras dioceses, Diocese de Divinópolis, veio um dia, fez uma 
missão aqui de um dia com mais ou menos 40 padres, a Arquidiocese de 
Juiz de Fora também fez um bonito trabalho missionário aqui, né, vários 
padres, de várias dioceses e congregações religiosas, vieram aqui, e de-
ram esse apoio espiritual, as famílias foram visitadas, gostaram muito das 
visitas. As famílias são muito gratas a este trabalho que a Igreja fez. A gen-
te escuta, o pessoal vem, chega e agradece. Falam: “olha Padre, eu sou 
muito grato ao apoio que a Igreja deu pra gente”... bispos, muitos bispos 
vieram também, para visitar as famílias. [...] Ao todo, as famílias que temos 
conhecimento, foram de aproximadamente 90 famílias visitadas, que nós 
conhecemos. Claro que tem ainda muitas que a gente não conhece, mas 
foram aproximadamente 90 famílias visitadas e acompanhadas durante 
esse período. (Sacerdote 2).

Visita do representante do Papa, Monsenhor Bruno Duffé, 
às comunidades atingidas de Brumadinho, maio 2019
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Visita do representante do Papa, Monsenhor Bruno Duffé, 
às comunidades atingidas de Brumadinho, maio 2019
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O apoio espiritual e o traba-
lho pastoral na região é um dever 
da Igreja, e por essa razão, ações 
nesse sentido já eram realizadas, 
obviamente, antes do crime socio-
ambiental da Vale. Entretanto, tal 
evento atingiu a própria Igreja de 
forma contundente, impactando-a 
de várias formas, o que necessitou 
que colocasse para si a missão de 
se readaptar à nova situação para 
enfrentar os desafios advindos com 
o rompimento da barragem da Mina 
do Córrego do Feijão.

Um primeiro exemplo de uma 
nova necessidade colocada, e que 
exigiu da Igreja uma tomada de 

decisão, é que o rompimento da 
barragem colocou para a cidade 
necessidades de natureza mate-
rial e, frente a tal fato, foram sen-
do estruturados pontos de apoio, 
como se fossem “células” da Igreja, 
para a organização e distribuição 
de kits, ou para ações de acolhi-
mento, em várias comunidades na 
cidade de Brumadinho, contando 
com o envolvimento de sacerdo-
tes e agentes pastorais, como na 
comunidade de Aranha, Melo Fran-
co e também em articulação com 
Córrego do Feijão e Parque da 
Cachoeira. Sobre esse aspecto, 
eis um depoimento:

[...] Então, muitas das vezes, [...] a gente saía daqui de noite, de madrugada, 
e ia pra lá abastecer [para os pontos de apoio]. A gente passava dentro da 
Mina do Feijão, dentro da mineradora, atravessava o horror de lama todo, 
e deixava lá. Então, a gente estruturava eles, para que ela [a referência da 
comunidade de Aranha] fizesse esse nosso trabalho. No outro dia, ela fazia 
o registro das pessoas, o quê que precisava, qual que era a necessidade 
de distribuição. Então ela montou uma equipe dela lá. [...] E depois nós 
montamos uma em Melo Franco. E através daí, nós conseguimos atingir 
todas as comunidades atingidas. Todas. Sem exceção de uma. (Coordena-
dora da Paróquia São Sebastião). 

Visita do Arcebispo Dom Walmor da Arquidiocese de Belo Horizonte e atual 
Presidente da CNBB aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho
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Também, em função da nova 
situação instaurada, foi estrutura-
da, como salientado anteriormen-
te, uma Pastoral das Visitas, para 
organizar e realizar as visitas às 
famílias enlutadas em toda a re-
gião. O apoio espiritual a essas fa-
mílias tem se colocado como uma 
ação muito importante na cidade 
de Brumadinho até o presente mo-
mento. Também não deve deixar de 
ser ressaltado que o rompimento 
da barragem da Mina do Córrego do 
Feijão ocasionou perdas irrepará-
veis para a Igreja e para o trabalho 
pastoral em Brumadinho, o que tem 

Atingidos e atingidas reunidos em oração para receber 
a visita de Dom Werner, da DKA 

sido um grande desafio, a reorgani-
zação do trabalho pastoral.

O objetivo do relatório foi o de 
sistematizar a experiência de atu-
ação da Igreja frente ao crime so-
cioambiental. Mas naturalmente, 
quando foi sendo sistematizada a 
experiência, percebe-se que diante 
das perguntas relativas à estrutu-
ração e reestruturação do traba-
lho realizado, seus aprendizados e 
os desafios a serem enfrentados, a 
Igreja sendo tratada também como 
uma atingida aparece de forma 
muito clara nos diálogos realizados. 
Eis alguns exemplos:
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[...] Nós fomos impactados diretamente, porque, dessas, das vítimas 
brumadienses, porque têm outras vítimas de fora, das vítimas bruma-
dienses, eu arrisco aí, com certeza, que uns 80% eram pessoas assí-
duas, ativas, na nossa Paróquia. Seja de participar de missas, ou de 
pastorais. Então, nós fomos afetados, na Pastoral da Música, nós perdemos 
músicos, ministro da eucaristia, pastoral do batismo, círculo bíblico, 
enfim, vários segmentos. E com isso, as pessoas das pastorais, 
ficaram também impactadas com isso. E com isso, veio essa deses-
truturação pastoral da nossa Paróquia. Então, agora nós estamos num 
processo paroquial também de reconstrução pastoral. [...] Não porque elas 
[as pessoas] não queiram, mas é porque realmente estão num processo 
de reconstrução, de releitura da vida. Então, a Paróquia, pastoralmente, 
foi muito atingida. O seu, vamos dizer assim, a sua produção pastoral 
caiu muito, justamente porque todas as pastorais, todos os movimentos, 
foram impactados com essa situação. (Sacerdote 1).

[...] Olha, eu digo assim, é... é um mistério de Deus. Primeiramente, é o 
Espírito Santo puro e simplesmente. Porque... Nós temos uma estrutura 
sim. Eu tenho uma estrutura de cozinha nos movimentos da Igreja, eu 
tenho, uma estrutura, de trabalho mesmo, assim, ‘olha, eu preciso de... que 
me ajudem a dar uma faxina pesada’. Eu tenho as pessoas que eu posso 
contar. Mas, junto com a barragem, além de ter rompido, muitas coisas, 
inclusive pessoas nossas, de pastorais, nós perdemos muitas pessoas que 
eram ativas, e que nos ajudavam... É... eu penso que nós tínhamos uma 
base, mas também, veio tanta coisa nova, mas muita coisa nova... e que 
aí a gente teve que reestruturar, ou estruturar. (Coordenadora da Paróquia 
São Sebastião).

Na Paróquia São Sebastião, 
existem aproximadamente vinte 
pastorais, coordenadas pelo Pá-
roco Pe. Renê Lopes e pelo Vigá-
rio Paroquial Pe. Thiago Augusto. 
Na ocasião do Rompimento mor-
reram pessoas que estavam en-
volvidas diretamente em ações de 
coordenação, no desenvolvimento 
de ações, ou a perda de parentes 
próximos dessas pessoas em mui-
tas delas, como por exemplo, na do 
Dízimo, Música, Batismo, Milícia da 
Imaculada, Mestres de Cerimônia, 

Coroinhas, Legião de Maria e Minis-
tros da Eucaristia.

Ademais, também há a avalia-
ção colocada por um sacerdote da 
cidade no sentido de que o ethos 
do povo brumadiense sinaliza a 
presença de alguns novos elemen-
tos após o crime socioambiental da 
Vale, perspectiva essa que, não é 
só dele, mas de muitas pessoas que 
vivem há muitos anos na cidade. O 
povo brumadiense tem como mar-
ca, na sua avaliação, ser um povo 
caloroso, acolhedor, que abraça os 
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projetos da Igreja e da sociedade 
em prol do bem comum, entretanto, 
após os desdobramentos do Rom-
pimento, isso tem se modificado. 

Neste novo contexto, foi sen-
do colocado para a população da 
cidade, e essa também passou a 
manifestar, sentimentos de de-
cepção, protesto, reatividade, in-
dignação, e até mesmo indiferen-
ça quanto ao fato perpetrado pela 
Vale. Nesse sentido, na avaliação 
desse padre, tal situação deve ser 
enfrentada, nas esferas institu-
cionais, mas também no plano es-
piritual, e a igreja pode contribuir 
muito nesse sentido. Ainda segun-
do ele, a vida, o ethos de um povo, 

entendido enquanto suas carac-
terísticas mais manifestas, em um 
contexto de desilusão, de falta de 
perspectivas, precisam ser ressig-
nificados. O trabalho de natureza 
espiritual, a evangelização, preci-
sam levar em conta essas ques-
tões, esses novos elementos que 
estão colocados pela e para a po-
pulação da região. Pelo observado 
ao longo do processo de elabora-
ção deste relatório, tal preocupa-
ção tem sido colocada, como po-
demos perceber a partir do relato 
de uma atingida que nos procurou 
espontaneamente quando está-
vamos na Paróquia para dialogar 
com um de seus padres:

[...] aí um vai ajudando o outro, naquilo que pode ajudar, no meu caso, 
com o trabalho aqui na Igreja, da mesma forma que eles estão ajudando 
a gente a levantar e a caminhar. Tá sendo muito importante esse trabalho 
da Igreja, né? Para as pessoas não adoecerem, para as pessoas até mes-
mo não desistirem, porque a tragédia foi tão forte, né? Que muita gente 
entrou em depressão, então assim, se não fosse o trabalho da Igreja, e dos 
padres, dos voluntários, muita gente não estaria em pé, né? Tendo forças 
para seguir não. [...] Porque a Igreja é um caminho, né, pra gente que tá 
sofrendo, essa dor, assim, dentro de casa, eu acho que levar Jesus pra 
gente é a única forma da gente sobreviver. Porque o que aconteceu lá, se 
você for parar pra pensar… a gente não sobrevive. Então, se não levar a Fé 
pra gente, a vontade de viver, a gente não dá conta… Né? Por isso que vai 
um ajudando o outro, a gente vem, ajuda, eles vão na casa e ajuda, porque 
se você parar, e ficar sozinho, não dá conta. Só de você imaginar, o que 
as pessoas passaram lá, a gente não conseguiria não… [...] Muitas pessoas 
tão em depressão. Muita gente lutando… através até mesmo de remédio, 
pra poder até conseguir sair na rua... (Atingida). 

(4) Jornal Estado de Minas. Após lama, Brumadinho registra alta de suicídio e prescrição de remédios, 
09 set. 2019. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/09/09/interna_ 
gerais,1083678/apos-lama-brumadinho-registra-alta-de-suicidio-e-uso-de-remedios.shtml>. 
Acesso em: 16 de out. 2019.

Ainda sobre esse aspecto, é im-
portante citar uma matéria do Jor-
nal Estado de Minas, publicada no 

mês de setembro de 2019(4), que 
sinaliza a existência de uma forte 
deterioração da saúde mental da 
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população após o crime socioam-
biental cometido pela Vale. Dados 
apresentados pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde indicam que no 
primeiro semestre de 2019 foram 
registradas 39 tentativas de suicí-
dio na cidade (11 entre homens e 28 
entre mulheres), 9 a mais do que 
no mesmo período do ano passado 
(uma alta de 23%). No ano de 2018, 
houve 1 suicídio registrado, neste 
ano, já foram registrados 3. 

Também na mesma matéria, é 
dito que o uso de antidepressivos 
e ansiolíticos por pacientes da rede 
pública de saúde também cres-
ceu se comparado ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Tendo como 
referência os dados coletados até 
agosto de 2019, foi 60% maior do 
que em 2018 para os antidepressi-
vos, e 80% em relação aos ansiolí-
ticos. Ademais, tendo em vista to-
das as especialidades médicas, os 
atendimentos na rede primária de 
saúde aumentaram 63% no primei-
ro quadrimestre de 2019, bem como 
aqueles realizados nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), já que o 
número máximo de atendidos em 
um plantão de 12 horas era de 165 
pessoas, e após o rompimento da 
barragem subiu para 280.

Firmando a presença espiritual 
da Igreja, junto às famílias, signifi-
cativa foi a presença de seu Pastor, 
o Bispo Auxiliar Dom Vicente Ferrei-
ra, em todos os Atos das Famílias, 
que aconteceu no dia 25 de cada 
mês. Durante o encontro no mar-
co da cidade, várias manifestações 
aconteciam, sempre contando com 
a oração do bispo, acompanhando 
de lideranças das comunidades. No 
mesmo dia 25 de cada mês, para 
fazer memória das 272 vítimas, em 
solidariedade com todas suas famí-
lias, sempre foi celebrada a santa 
missa no Santuário Nossa Senhora 
do Rosário. Um momento forte de 
acolhida e fortalecimento da fé. 

Como síntese do apresentado 
anteriormente, o que se percebe é 
que após o Rompimento, uma situ-
ação nova foi instaurada na cida-
de, atingindo toda a sua população, 
bem como a Igreja, em várias dire-
ções. A partir dessa nova conjun-
tura, desde o imediato pós-crime, 
a Igreja se empenhou na realização 
de um trabalho coletivo que envol-
veu toda a comunidade católica, 
em articulação, inclusive, com ou-
tras denominações religiosas, para 
fazer frente aos desafios que pas-
saram a ser colocados desde então.

Reunião entre Padre Renê Lopes, Pároco da Paróquia São Sebastião 
de Brumadinho, e voluntárias da Arquidiocese de Belo Horizonte
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A Igreja, como decorrência dos 
desdobramentos do crime socioam-
biental da Vale em Brumadinho, teve 
que se engajar em um trabalho de 
incidência política, mobilização, arti-
culação, organização social e comu-
nitária em vários territórios da cidade, 
diferentes níveis de governo (muni-
cipal, estadual, federal) e instituições 
(Sistema de Justiça), a depender das 
atribuições de cada membro da equi-
pe, compreendida, sobretudo, pela 
atuação das articuladoras sociais 
da Arquidiocese de Belo Horizonte – 
RENSER, do bispo referencial da re-
gião e do vigário episcopal.

É importante ressaltar que es-
sas ações são empreendidas de 
forma alinhada às diretrizes de 
atuação da Igreja. Por um lado, lu-
ta-se em defesa dos territórios e 
comunidades tradicionais, da Casa 
Comum e do Bem Viver, como ca-
minhos para uma Ecologia Integral, 
isto é, na defesa de uma vivência 

mais significativa, ampliada e inte-
grada, entre meio ambiente, eco-
nomia, sociedade, cultura e vida 
cotidiana, conferindo dignidade a 
todas as criaturas do nosso plane-
ta. Por outro, trata-se de uma atua-
ção alinhada com a diretriz relativa 
à prática de uma “Igreja em Saída”, 
ou seja, que vai ao encontro daque-
les que se encontram nas periferias 
geográficas, sociais e existenciais, 
uma Igreja que vai “além de seus 
muros”. 

Essas diretrizes são tidas como 
orientadoras e transversais a todos 
os eixos de atuação da Igreja na ci-
dade, mas podem observadas de 
forma mais concreta nos eixos ar-
ticulação social, comunitária e inci-
dência política, e naquele relativo à 
elaboração, execução e monitora-
mento de projetos sociais, que será 
discutido no próximo capítulo. 

Nesse sentido, um dos entrevis-
tados pontuou:

Crianças indígenas da Aldeia Nao Xoha – Pataxó Ha ha hae, na 
Caminhada com Francisco pela Ecologia Integral, na Região Episcopal 

Nossa Senhora Aparecida (RENSA), em Várzea das Flores.
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[...] Nós começamos a acompanhar os trâmites jurídicos, as questões so-
ciais, políticas do Município, então nós começamos a nos fazer presentes 
em todos os encontros, audiências. [...] Nós enquanto Igreja, caminhamos 
por todos os ambientes. É... seja ele qual for, nós, Igreja, estivemos presen-
tes em todos os ambientes. Seja lá na lama, seja nas casas, nos velórios, 
nos sepultamentos, em reuniões, nós, Igreja, estivemos presentes em tudo. 
(Sacerdote 1). 

No que diz respeito à realização 
de visitas às comunidades, ação 
central para a realização da arti-
culação social e comunitária, bus-
ca-se conhecer a realidade dessas 
comunidades e a partir dessas vi-
sitas e convivência, são estabele-
cidos vínculos, relações de apren-
dizagem, bem como podem ser 
identificadas demandas que serão 
levadas para a equipe e então ava-
liados quais encaminhamentos re-
alizar. É importante reforçar que 
esse trabalho in loco, nas comuni-

dades, configura-se como uma real 
aproximação da atuação da Igreja 
nos territórios atingidos da região, 
quais sejam, comunidades rurais, 
quilombolas e indígenas, grupos 
importantes, haja vista o fato de 
apresentarem para toda a socie-
dade formas de vida alternativas 
reais, concretas, em total conso-
nância com a diretriz de desenvol-
vimento ecológico integral.

Tendo em vista esse conjunto 
de questões, desde o Rompimen-
to, a Igreja, por meio do trabalho 

Visita das articuladoras sociais na 
Aldeia Nao Xohã/Pataxó Ha Ha Hae, em São Joaquim de Bicas
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de articulação social da RENSER, 
vem realizando uma exigente e, ao 
mesmo tempo, necessária missão. 
Além dos aspectos anteriormente 
mencionados, esse trabalho envol-
ve o acompanhamento das famí-
lias, tendo em vista a complexidade 
do momento e o fato de as famí-
lias estarem sem orientações para 
lidar com a situação que lhes foi 
imposta. Como exemplo, foram co-
mentadas situações em que a Vale 
solicitava para que as famílias assi-
nassem documentos sem nenhum 
tipo de orientação. Nesse contexto, 
as articuladoras sociais estavam lá 
para acompanhar essas situações 
e então orientar as famílias tendo 
em vista cada situação vivencia-

da dando o apoio enquanto Igreja. 
Por essa razão, são realizadas, além 
das visitas, diversas reuniões de 
mobilização, engajamento e empo-
deramento comunitário.

Também é importante ressaltar 
que a Igreja, sobretudo por meio do 
trabalho das articuladoras sociais 
da RENSER, também contribuiu 
com o processo de formação das 
Comissões de Atingidos a partir da 
iniciativa do Ministério Público após 
o rompimento da barragem, comis-
sões essas que a equipe continua 
acompanhando por meio da parti-
cipação em reuniões.

Ademais, foram realizadas di-
versas reuniões com lideranças de 
comunidades de outras cidades 

Reunião do Coletivo de Atingidos junto da Arquidiocese de Belo Horizonte – RENSER, 
realizada no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário, outubro de 2019 
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atingidas pela mineração, como por 
exemplo, atingidos de Ibirité, Sar-
zedo e Barão de Cocais. A Igreja foi 
solicitada por essas comunidades. 
A Igreja também vem se engajando 
na formação de um Coletivo Arqui-
diocesano de Atingidos pelo Crime 
da Vale em Brumadinho, cuja ex-
pectativa, mencionada pelos pró-
prios atingidos e atingidas, um es-
paço de solidariedade, respeito à 
diversidade, partilha, luta coletiva, 
alento, empatia, de encontro, fé, 
parceria, entre outros elementos. 
Igualmente importante no que diz 
respeito à realização de atividades 
na escala local, comunitária, é a 
realização de atividades nas esco-
las. Foram realizadas atividades de 
sensibilização, formação, em deze-
nas de escolas nas cidades de Bru-
madinho e Belo Horizonte. Em tais 
diálogos, foram abordados conteú-
dos relativos à pauta socioambien-
tal, a Ecologia Integral, relatada a 

experiência de Brumadinho, e con-
taram inclusive com a participação 
de outros atingidos e atingidas da 
cidade nessas atividades.

Outra importante ação se deu 
quando o crime ambiental com-
pletou 1 ano, do dia 25 de janeiro 
de 2020, em memória às vítimas e 
em apoio aos familiares, a Arqui-
diocese de Belo Horizonte realizou 
a 1ª Romaria pela Ecologia Integral 
a Brumadinho. Milhares de romei-
ros e romeiras de diferentes regi-
ões de Minas Gerais participaram 
da atividade que foi um importan-
te momento de oração, partilha, 
solidariedade às vítimas e mobili-
zação para a urgência de se viver 
nos parâmetros de uma ecologia 
integral, com respeito ao planeta. 
Para a realização da Romaria, diver-
sas entidades foram envolvidas no 
processo preparatório entre elas, o 
Vicariato Episcopal para Ação Pas-
toral (VEAP), o Conselho Indige-

Reunião do Coletivo de Atingidos junto da Arquidiocese de 
Belo Horizonte – RENSER, realizada no Santuário Arquidiocesano 
Nossa Senhora do Rosário, outubro de 2019  
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nista Missionário (CIMI), o Vicariato 
Episcopal para Ação Social e Polí-
tica (VEASP), a Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), a Cáritas Regional 
Minas Gerais, o Instituto Nenuca 
de Desenvolvimento Sustentável  
(INSEA), o Movimento pela Sobera-
nia Popular na Mineração  (MAM), 
as Comunidades Eclesiais de Base  
(CEBs), a Rede Igrejas e Minera-
ção e o Movimento Serras e Águas 
de Minas. Na ocasião, Dom Vicente 
Ferreira afirmou que as ações em 
defesa de uma Ecologia Integral 
devem ser contínuas e fazer parte 
do compromisso de todo cristão. O 
Bispo também destacou a mensa-
gem enviada pelo Papa Francisco 
ao povo de Brumadinho, deixando 
claro que o problema enfrentado no 
município não se trata de um pro-
blema local, mas que diz respeito a 
toda humanidade.

Peregrinos durante a caminhada da 
I Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral

Reunião preparatória da Romaria com 
agentes de várias instituições
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A articulação social também se 
dá em outros espaços, para além 
daquela realizada no território, no 
âmbito comunitário. No âmbito 
institucional estatal, foram reali-
zadas várias ações de articulação 
com órgãos como a Defensoria 
Pública (da União e do Estado) e 
Ministério Público (Federal e Esta-
dual), Mandatos Legislativos Esta-
duais e Federais e Prefeitura Muni-
cipal de Brumadinho. Essas ações 
compreenderam a participação em 
reuniões e em várias audiências 
públicas.

Também tem sido realizada a 
articulação e o acompanhamento 
com outras instituições e espaços 
no âmbito da sociedade civil, como 
movimentos sociais, articulações, 
redes, associações, coletivos, ins-

tituições de ensino, organismos 
internacionais, entre outros tipos. 
Nesse caso, podem ser citadas a 
participação em eventos de diver-
sas cidades, com o intuito de pro-
mover a articulação e a incidência 
política no sentido da defesa da 
Ecologia Integral. Tais atividades 
se deram a partir da participação 
em reuniões, debates, formações, 
palestras, exposições, realizadas 
em cidades como, por exemplo, 
Barão de Cocais, Mariana (evento 
relativo aos 04 anos do crime em 
Mariana) e Governador Valadares 
(Balanço de Quatro Anos do Rom-
pimento da Barragem de Fundão). 

Além disso, foram realizadas 
também atividades em âmbito in-
ternacional de denúncia, incidên-
cia e captação de recursos para 

Sacerdotes da Igreja em reunião com deputado 
federal Patrus Ananias, em março 2019
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a atuação nos territórios. Entre 
elas, se destaca a participação em 
conferências realizadas pelas Na-
ções Unidas, debates, encontros, 
celebrações, reuniões com parla-
mentares e coletivas de imprensa 
nos seguintes países: Argentina, 
Chile, Inglaterra, México. De 25 de 
fevereiro à 11 de março de 2020, 
o Bispo Auxiliar Dom Vicente Fer-
reira, juntamente com Frei Rodri-
go Peret, franciscano, cumpriram 
uma intensa agenda de incidência 
internacional. Em Roma, encon-
traram-se com o Papa Francisco e 
reuniram-se no Dicastério de De-
senvolvimento Integral do Vatica-
no, além de realizarem debates na 

sede da União dos Superiores Ge-
rais e darem várias entrevistas. Em 
Bruxelas, o discurso na ONU mar-
cou o testemunho de uma Igreja 
que exige mais responsabilidade 
em relação à Casa Comum. Em 
Viena, a agenda foi acompanha-
da pela DKA, realizando encontros 
com lideranças civis e religiosas 
da cidade, o mesmo acontecendo 
em Bruxelas, acompanhados pela 
CIDESE. A viagem encerrou-se na 
Alemanha. Em Dortmunt, encon-
traram-se com representantes da 
ADVENIAT e, em Berlim, com mem-
bros da MISEREOR que possibilita-
ram reuniões com parlamentares 
alemães e organizações civis.

Dom Vicente Ferreira leva as denúncias de Brumadinho para 
encontro com o papa Francisco, no Vaticano, em fevereiro de 2020.
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A equipe da Arquidiocese tam-
bém contribuiu para organizar vi-
sitas de delegações de organis-
mos internacionais nos territórios, 
como por exemplo a visita do rela-
tor especial da ONU sobre resíduos 
tóxicos – Baskut Tuncak, e a visita 
de juristas internacionais que per-
correram as comunidades atingi-
das a fim de produzir um relatório 
de denúncia internacional sobre a 
tragédia-crime da Vale em Bruma-
dinho. Entre as principais articu-
lações e espaços acompanhados 
pela Igreja, pode-se citar: Frente 
Brasil Popular; Articulação Somos 
Todos Atingidos; PUC Minas; Alto 
Comissariado da ONU para os Di-
reitos Humanos (ACNUD); GT Igreja 
e Mineração; Movimento dos Atin-
gidos por Barragens (MAB); Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST); Movimento pela 
Soberania Popular na Mineração 
(MAM); Arte Abraça Brumadinho; 
Justiça nos Trilhos; Movimento 
Águas e Serras de Casa Branca 
- Brumadinho/MG; Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR); Alian-
ça Regenerativa Brumadinho, Ar-
ticulação da Sociedade Civil para 
incidência na Revisão do Plano Di-
retor de Brumadinho, entre outras 
articulações e redes. Com a criação 
da Comissão Nacional de Ecologia 
Integral e Mineração da CNBB, a 
presença da Igreja em Brumadinho 
passou também a ser contemplada 
numa perspectiva mais nacional 

Diante das várias ações de 
articulação e incidência política 
citadas como parte do fazer da 
Igreja na cidade, os entrevistados 
constatam a consolidação de um 

Dom Vicente Ferreira, ao lado de Frei Rodrigo Peret, faz pronunciamento durante 
a 43ª Sessão da Comissão de Direitos Humanos da ONU, em março de 2020.
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novo campo social de atuação da 
Igreja na região, que requer en-
gajamento e envolvimento com 
as comunidades atingidas de for-
ma constante. Seja em vista dos 

desafios colocados para a cidade 
e região, seja em função da bus-
ca pela operacionalização de uma 
“Igreja em Saída” cujo horizonte é 
a Ecologia Integral.

Acampamento Pátria Livre, em São Joaquim de Bicas.
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5. Elaboração, 
execução e 

monitoramento 
de Projetos Sociais
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Outro eixo de atuação da Igre-
ja na cidade de Brumadinho, cuja 
atuação é orientada pelas articula-
doras sociais da RENSER, é aquele 
relativo à elaboração, execução e 
monitoramento de projetos sociais. 
Partindo de uma reflexão relativa às 
demandas que foram colocadas no 
contexto do crime socioambiental 
da Vale, quando se percebeu que 
a cidade já era atingida há muito 
tempo, chegou-se à proposta dos 
projetos sociais. 

Estes visam, de acordo com as 
necessidades colocadas pelos (as) 
atingidos (as), oferecer ou forta-
lecer alternativas nas dimensões 
econômicas, ambientais, culturais 
e sociais às comunidades, e assim 
contribuir com sua autonomia, de 
forma a depender cada vez menos 
de ações de natureza assisten-
cial. Como pode ser percebido, o 
eixo dos projetos sociais também 
é peça chave seja na conformação 
de uma “Igreja em Saída”, seja na 
defesa do paradigma da Ecologia 
Integral. 

O trabalho de elaboração, exe-
cução e monitoramento de projetos 
sociais envolve visitas às comuni-
dades para identificar as necessi-
dades, demandas e potencialidades 

apresentadas pelas próprias atin-
gidas e atingidos, bem como, por 
outro lado, a avaliação de projetos 
elaborados e apresentados à Igreja, 
pois é comum que essa seja pro-
curada para auxiliar na busca por 
financiadores ou como parceira na 
execução. 

Ao longo desse ano foram iden-
tificadas ou apresentadas várias 
demandas à Igreja, bem como fo-
ram construídas coletivamente 
algumas propostas de projetos a 
partir dessas. Na sequência serão 
relacionadas algumas dessas de-
mandas e projetos em busca de 
viabilização de execução. Todas as 
demandas apresentadas vão no 
sentido de preservar a cultura da 
localidade, da construção de alter-
nativas estruturantes para a vida 
comunitária, enfim, tratam-se de 
dispositivos muito importantes e 
com potencial de contribuir para a 
autonomia das comunidades inte-
ressadas.

Uma das demandas percebidas, 
e que poderia ser atendida por meio 
de projetos, diz respeito à constru-
ção de estratégias para lidar com 
as situações de trauma que têm 
sido vivenciadas pelas pessoas na 
cidade de Brumadinho, haja vista a 

 “Construindo Alianças e Estratégias frente aos Impactos 
da Mineração”, realizado na PUC Minas, em novembro de 2019.
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deterioração da saúde da popula-
ção após o Rompimento.

Também tem sido percebido e 
colocado pela população da cida-
de a necessidade da realização de 
projetos de capacitação para as co-
munidades atingidas. Um exemplo, 
nesse sentido, é a necessidade de 
prover à população de Brumadinho 
informações confiáveis sobre como 
lidar com os recursos provenientes 
das indenizações e compensações 
judiciais oriundas do crime come-
tido pela empresa Vale S/A, tendo 
em vista que o auxílio emergencial 
financeiro alterou substancialmente 
a dinâmica de consumo na cidade. 

Outra questão de interesse dos 
atingidos é a necessidade colocada 
pelas comunidades dessas terem 
algum dispositivo comunicacional 
e de mídia para realizar denúncias, 
publicizar informações relevantes 
e suas histórias. A Igreja, por meio 
das articuladoras sociais da REN-
SER, têm atuado muito junto de 
algumas comunidades da região, 
como por exemplo, comunidades 
quilombolas, indígenas, agriculto-
res familiares e camponeses. Nesse 
processo, foram colocadas várias 
demandas por parte das atingidas 
e atingidos. Tais demandas po-
deriam ser atendidas por meio de 
projetos sociais que contribuiriam 
para o desenvolvimento da autono-
mia dessas coletividades, mas para 
tanto, precisam contar com recur-
sos e apoio para sua execução. 

Como exemplos, nesse sentido, 
podemos citar algumas propostas, 
como por exemplo, aquelas volta-
das para o cultivo de plantas me-
dicinais e a consequente produção 
de produtos fitoterápicos voltados 
para as comunidades. Igualmen-

te interessante seria a construção 
de cozinhas comunitárias para os 
produtores que já trabalham com 
agricultura familiar coletiva, e que a 
partir dessas, poderiam se dedicar 
à produção de produtos secundá-
rios, como conservas, pães, entre 
outros. Também já foram colocadas 
para a Igreja demandas no sentido 
da construção de bibliotecas aber-
tas, escolas que considerem a es-
pecificidade cultural das comuni-
dades, postos de saúde, reformas 
das igrejas das comunidades, a 
realização de atividades pedagógi-
cas e culturais junto das crianças, 
a construção de espaços celebra-
tivos, o investimento na formação 
espiritual e pastoral das diversas 
comunidades, enfim, várias propos-
tas que muito contribuiriam para o 
fortalecimento dos vínculos comu-
nitários, da cultura local e o acesso 
a diversos direitos de cidadania. 

Para além dessas demandas 
identificadas, colocadas pelas atin-
gidas e atingidos, é importante res-
saltar o acompanhamento realizado 
pela equipe de articuladoras sociais 
junto de parceiros que executam 
projetos na região, como por exem-
plo, a PUC Minas. Esse acompanha-
mento se dá em grande medida no 
sentido de acompanhar a execução 
desses projetos, realizar a media-
ção desses atores com as comuni-
dades, sempre tendo em vista que 
as comunidades sejam fortalecidas 
por meio da execução desses. Ini-
ciou-se, mais recentemente, um 
processo de verificação dos proje-
tos para a execução dos mesmos, 
com o amparo do Fundo #Juntos 
por Brumadinho, resultado da cam-
panha feita pela Arquidiocese e que 
está sob a coordenação da RENSER.
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Professores e alunos extensionistas da PUC-Minas se reúnem para a organização da Feira de projetos, 
onde foram apresentadas as propostas e iniciativas de atuação nas comunidades atingidas.



6. Aprendizados 
e desafios
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Nesse processo, difícil por na-
tureza, dada a conjuntura insta-
lada na cidade e região desde o 
crime socioambiental, foram vá-
rios os aprendizados e acúmulos 
obtidos, apesar de serem numero-
sos os desafios e conflitos a serem 
enfrentados. O que se percebe a 
partir do diálogo estabelecido com 
várias pessoas envolvidas com o 
trabalho da Igreja em Brumadinho 
e região é que o crime socioam-
biental da Vale colocou para a ci-
dade e, consequentemente, para 

a Igreja, a necessidade de se ter 
um olhar mais crítico sobre a rea-
lidade social da região e de envol-
ver-se ainda mais com as lutas do 
povo por direitos, unindo a fé com 
as obras, o que fez com que essa 
ampliasse a sua atuação sobrema-
neira, agindo cada vez mais como 
uma “Igreja em Saída”, tal como 
pode ser observado ao longo des-
se documento.

Sobre esses aspectos, segue 
um dos depoimentos que tangen-
ciam esse conjunto de questões:

[...] O aprendizado maior de tudo isso, é, na verdade, algo, que é uma expres-
são própria, típica do Papa Francisco. É que se nós não formos uma Igreja 
em Saída, nós não seremos uma Igreja viva. Então, com isso tudo nós apren-
demos a necessidade de sermos uma Igreja em constante saída, uma Igreja 
de portas abertas, uma Igreja de coração aberto, uma Igreja presente, uma 
Igreja que consola, que chora junto, uma Igreja que sorri junto, uma Igreja 
que conquista junto, uma Igreja que está presente onde for necessário. Esse 
foi o grande aprendizado. E isso, eu posso dizer, não de forma vaidosa, mas 
eu posso dizer que nós fomos essa Igreja aqui. [...] Nós fomos essa Igreja que 
Francisco nos pediu. (Sacerdote 1).

Também foi ressaltada a beleza 
de, diante de um momento tão di-
fícil, haver manifestações de muita 
solidariedade, até mesmo de sobre-
viventes da Lama: “[...] e você sabe 
o que é o mais bonito disso tudo? 
Ter sobreviventes que vieram aju-
dar a gente...”. (Coordenadora da 
Paróquia São Sebastião). 

Um dos sacerdotes entrevista-
dos, bem como uma articuladora 
social, citou como exemplo positi-
vo, apesar da dificuldade em geral 
da Igreja em mobilizar seus fiéis, 
sobretudo com as atividades pas-
torais, o fato de ter se iniciado um 
movimento de envolvimento de jo-
vens e de casais, seja nas ativida-
des pastorais, seja nas atividades 
realizadas pela Igreja. 

Também foi citado o fato de 
a Igreja estar contribuído para o 
processo de acolhimento, escuta 
e construção conjunta de propos-
tas de projetos sociais que podem 
contribuir para diminuir ou sanar 
problemas estruturais dessas po-
pulações, como, por exemplo, em 
termos de geração de emprego e 
renda e infraestrutura comunitária 
(cozinhas comunitárias e ativida-
des de agroecologia, por exemplo). 

Igualmente importante é a con-
sideração por várias pessoas de 
que o crime socioambiental co-
metido pela Vale inevitavelmente 
coloca como necessidade que o 
povo tenha um envolvimento ain-
da maior com as problemáticas de 
natureza pública e comum de toda 
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a população. Portanto, está coloca-
da a necessidade de um processo 
de ainda maior fortalecimento das 
comunidades, sobretudo das mu-
lheres, indígenas, quilombolas, gru-
pos esses que resistem há séculos, 
mas que agora sofreram um forte 
golpe em seus modos de vida com 
o Rompimento. Muitos desses gru-
pos, inclusive, se encontravam em 
situação de invisibilidade social na 
cidade, e a Igreja tem contribuído 
em alguma medida para dar a devi-
da consideração às suas demandas 
e lutas por direitos. 

Por outro lado, apesar de se 
tratar de uma necessidade colo-
cada para a cidade, e de ter se ini-
ciado um forte processo de mobili-
zação social, tal desafio também é 
tratado por outro prisma por parte 
dos entrevistados. O assunto do 
auxílio emergencial financeiro é 
recorrente no diálogo com os en-
trevistados. Com muita frequência 
foi relatado que um aspecto po-
sitivo desse é a compensação fi-
nanceira ter contribuído por cessar 
a demanda emergencial dos kits, 
haja vista que com ele as famílias 
tinham um apoio complementar 
para sua subsistência.

Contudo, também foi salientado 
que esse auxílio emergencial finan-
ceiro teria o poder de desmobilizar a 
população via acesso ao consumo. 
Entretanto, em função dos cons-
tantes relatos dos entrevistados 
quanto ao fato de que o consumis-
mo poderia estar contribuindo para 
a desmobilização da população lo-
cal, é algo que deve ser ressaltado 
e objeto de atenção. Por um lado, 
para que o direito a uma vida mi-
nimamente digna em termos ma-
teriais seja melhor trabalhada na 

cidade, inclusive no sentido de se 
problematizar a questão do “consu-
mismo”, de se buscar uma inclusão 
social via consumo mais consciente 
e responsável. Por outro, para que 
seja objeto de maior aprofunda-
mento a busca pela compreensão 
das causas efetivas da desmobi-
lização social da população da ci-
dade, o que, diga-se de passagem, 
não deixa de ser uma realidade que 
se reproduz em grande medida em 
outras partes do nosso país.  

Proporcionar uma reflexão mais 
aprofundada sobre esse conjunto 
de questões, e então, realizar po-
tenciais encaminhamentos, faz-se 
necessário também em função de 
ser colocado o receio quanto ao 
que será da população da cida-
de depois que esse auxílio emer-
gencial financeiro se encerrar. Foi 
recorrentemente salientado nos 
diálogos, que tal fato pode contri-
buir para o ressurgimento de ques-
tões que até então se encontram 
“represadas”, seja de natureza ma-
terial, psicológica, emocional, hoje 
obnubiladas por essa compensa-
ção de natureza financeira, trazen-
do, talvez, consequências negati-
vas ainda imprevistas.

Outra questão colocada ao lon-
go das entrevistas foi a necessi-
dade de se haver um acompanha-
mento e um trabalho ainda mais 
próximo da população atingida. O 
que pode ocorrer a partir de uma 
equipe de articuladoras sociais am-
pliada e com mais apoio para o de-
senvolvimento de suas atividades, 
e também com um espaço físico 
mais adequado para ser realiza-
do o acolhimento de demandas de 
diversas naturezas, não só as de 
natureza material, espiritual, mas 
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também a realização de vários dos 
projetos já identificados pela equi-
pe de articuladoras sociais da REN-
SER enquanto demandas da po-
pulação atingida, tal como tratado 
anteriormente.

Outro desafio colocado para 
a Igreja, segundo alguns dos en-
trevistados, é o mesmo que está 
colocado para as famílias atingi-
das, qual seja, o de reestruturar a 
sua vida:

[...] O desafio nosso, Igreja, é o desafio de qualquer família, que foi atingida, 
que perdeu um ente. [...] Porque eu olho para a Igreja, para a Paróquia, como 
uma grande família. Se em uma casa perdeu um ente, dois entes queridos, 
a nossa família paroquial perdeu mais de duzentos. Então, nós, temos os 
mesmos desafios que qualquer família, que ainda hoje se encontra enlutada, 
se encontra desolada, aquelas que ainda não encontraram seus entes, nós 
estamos sofrendo com elas. Aquelas que já conseguiram se estruturar, esta-
mos nos estruturando com elas, então, hoje, o nosso desafio é o mesmo das 
famílias, da gente poder se reestruturar. (Sacerdote 1). 

[...] A Paróquia tem que caminhar... com as pastorais, que estão atingidas, 
porque... eu ainda, não consegui, trazer o povo ainda. Tô tentando. Por-
que assim, a gente tenta, mas existe ainda uma barreira. Existe muita dor. 
A gente chega na Matriz, a gente olha, a gente sabe exatamente onde é que 
tava aquelas pessoas. E cadê elas? [Silêncio]. Então, a gente tá tentando 
trabalhar, tá tentando trazer. (Coordenadora da Paróquia São Sebastião)

Também foi mencionada, por 
diferentes pessoas entrevistadas, 
a dificuldade da atuação da Igreja 
na cidade de Brumadinho em fun-
ção da leitura de que o momento 
da cidade, passados alguns meses 
do crime socioambiental, é aquele 
em que “a ficha das pessoas esti-
vesse começando a cair” sobre o 
que tem ocorrido. Um momento de 
luto coletivo que precisa de tempo 
para processar, tratando-se não 
somente de famílias enlutadas, 
mas de uma cidade em luto, que 
se encontra processando esse ao 
mesmo tempo em que luta por jus-
tiça, por direitos. 

A avaliação das pessoas é a de 
que os primeiros meses foram de 
muito trabalho, com a participação 
de inúmeros atores e voluntários, 
já que o caso houve repercussão 
nacional e internacional, em suma, 
uma conjuntura muito acelerada de 
desenvolvimento de ações que aca-
bava por atrapalhar o processamen-
to da situação, do luto, naquelas cir-
cunstâncias e que, por outro lado, 
agora conta com pouquíssimos par-
ceiros para a realização das ações. 
Mas ainda há aqueles que permane-
cem, e um desses, é a Igreja. 

Sobre essas dimensões, eis 
alguns relatos:
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Nesse mesmo sentido, foi dito 
sobre a importância do trabalho 
que a Igreja continua fazendo na 
cidade frente ao crime socioam-
biental da Vale e como que a con-
tinuidade dessa atuação é tida 
como fundamental, pois caso ele 
cesse, a cidade sentiria significa-
tivamente essa interrupção. Como 
exemplo, foi citada a importância 
da presença das articuladoras so-
ciais nas comunidades, na cidade, 

como referências importantes para 
a atuação da Igreja no contexto da 
cidade e nas articulações que se 
dão inclusive em outras escalas, de 
natureza regional, nacional e inter-
nacional, e que todo esse processo 
tem contribuído para se constituir 
um novo campo de atuação social 
na cidade, com um envolvimento 
intenso da Igreja. Sobre esse as-
pecto, uma das pessoas entrevis-
tadas disse: 

[...] o fato de a gente também estar começando a consolidar um novo cam-
po social da Igreja aqui também, é uma outra coisa positiva. [....] Agora es-
tamos abrindo um outro campo que é de empoderamento, de engajamento 
das pessoas, das comunidades, de articulação política das comunidades. 
Então, isso, é lógico que a gente tá aprendendo, “dando cabeçada ainda”, 
mas a gente tá conhecendo outras redes dentro da Igreja, outras pessoas, 
que já caminham por esses trilhos, e que estão nos ajudando a articular em 
rede, a nível local, regional e nacional, e internacional também, pra gente 
se fortalecer enquanto campo, e para a gente ganhar até mais legitimidade 
dentro da própria cidade de Brumadinho. (Articuladora Social 2, RENSER). 

[...] Quando você ouve as famílias, parece que a barragem estourou naquele 
minuto, naquele instante. Então o psicológico seu começa a aceitar mais 
que aquilo aconteceu, que as famílias ainda precisam de você, da Igreja, que 
as famílias não sabem ainda caminhar sozinhas... [...] Então, naquele instan-
te, parece que a tragédia, o crime, aconteceram nesse instante. Então... tá 
muito... foi muito massante, claro, mas agora tá pesando um pouquinho o 
psicológico, viu... Tá... Tá pesando, porque as famílias estão... A saudade está 
batendo na porta. A saudade, a angústia, podemos dizer também a raiva da 
Vale, né? Então, tá batendo agora. Porque no início, tinha muitas pessoas 
para te ajudar. Nós tínhamos muitas pessoas para ajudar. [...] Eram centenas 
de pessoas, o dia todo. E hoje? São poucos, e um desses que continua do 
início, e que vai até o fim, é a Igreja. (Articuladora Social 1 RENSER).

[...] Hoje eu estou com mais dificuldade [de mobilizar as pessoas para 
o trabalho pastoral]. Porque o povo agora, a “ficha tá caindo”. Agora... 
é que estão perdendo as forças. E agora é o trabalho da Igreja de 
trazer esse povo de volta. [...] Sabe? Não é falta de fé. É falta de força. 
(Coordenadora da Paróquia São Sebastião).
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Como pode ser percebido, são 
vários os elementos positivos e os 
desafios apontados pela comuni-
dade católica de Brumadinho a res-
peito do processo que se passou ao 
longo desses 12 meses. Conforme 
citado no capítulo 4, a Primeira Ro-
maria Arquidiocesana pela Ecologia 
Integral à Brumadinho, antecipada 
por uma agenda pastoral, cultural e 
artística, nomeada como 25 é todo 
dia, ocorrida no dia 25 de janeiro de 
2020, trouxe à tona realidades im-
portantes. Se por um lado, a Igreja 
ampliou sua voz de anúncio e for-
talecimento da fé e denúncia das 
injustiças, sendo presença solidá-
ria junto aos atingidos. Foram inú-
meras e intensas reuniões, encon-

tros, envolvendo vários organismos 
da Arquidiocese de Belo Horizontes 
e outras entidades da Igreja. O que 
possibilitou uma importante pere-
grinação. Por outro lado, os pro-
cessos de evangelização enfren-
tam as críticas e adversidades que 
estão inerentes na atual conjuntu-
ra que envolve todo esse complexo 
crime socioambiental. Para o futu-
ro, a presença evangelizadora na 
região terá que aprender a lidar com 
esse misto de acolhida e rejeição, 
sobretudo porque a Igreja defende 
uma narrativa que não é compa-
tível com a posição de um extra-
tivismo perverso que mata, como 
esse que acontece em Brumadinho 
e Região.

Considerações Finais
Diante da necessidade de sis-

tematizar, analisar e refletir sobre 
os horizontes possíveis colocados 
para a atuação da Igreja na cidade 
de Brumadinho, além da elaboração 
desse relatório, foram realizadas 
algumas atividades a partir de se-
tembro de 2019.

Foram realizadas reuniões com 
o intuito de se refletir e elabo-
rar um planejamento estratégico 
de ações da RENSER, contando 
com o apoio da Cáritas Brasileira  
Regional Minas Gerais, para melhor 
estruturar os eixos de atuação da 
Igreja na região considerando os 
aprendizados acumulados ao longo 
desse período. 

Na sequência, no mês de ou-
tubro, foi realizada uma reunião de 
intercâmbio de experiências Bru-
madinho-Mariana, entre a RENSER 

e a Cáritas Brasileira Regional Mi-
nas Gerais, para que fosse dialo-
gado sobre as diferentes experiên-
cias, ações e perspectivas futuras 
de atuação.

O planejamento das ações con-
solidado em outubro deve ter como 
princípio o constante monitora-
mento, avaliação e sistematização, 
para então ser reformulado na me-
dida das necessidades identifica-
das ao longo desse processo.

Atualmente tal planejamento 
conta com os seguintes eixos de 
atuação: i) Assistencial; ii) Projetos 
– elaboração, execução e monito-
ramento; iii) Articulação (Social e 
Comunitária); iv) Pastoral e v) Co-
municação.

Pretende-se, a partir da elabo-
ração desse planejamento, que se 
tenha uma atuação cada vez mais 
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orientada de forma a priorizar cer-
tos esforços, com o intuito de agir 
de forma estratégica e eficiente 
considerando as potencialidades 
da Igreja e as articulações que essa 
tem estabelecido na região.

Esse relatório tratou-se de um 
primeiro exercício de sistematiza-
ção das ações da Igreja no con-
texto do crime socioambiental 
cometido pela Vale na cidade de 
Brumadinho. Nele, ressaltou-se 
que a Igreja teve que estruturar e 
reestruturar várias de suas ações, 
de modo a orientar sua atuação 
a partir de vários eixos, seja nos 
territórios, junto das comunida-
des atingidas, seja em diferentes 
níveis e esferas institucionais (por 
exemplo, governo municipal, esta-
dual, legislativos municipal, esta-

dual, federal, Sistema de Justiça e 
outros) e escalas espaciais (local, 
regional, nacional e internacional), 
e tem buscado refletir sobre essa 
prática e se reorientar tendo em 
vista as avaliações realizadas. 

Foram obtidos avanços, mas 
vários desafios permanecem na 
trajetória de consecução do ob-
jetivo delineado pela RENSER 
em seu primeiro planejamento 
elaborado em parceria com a 
Cáritas Brasileira Regional Minas 
Gerais, qual seja, o de garantir, 
segundo o Evangelho, formas de 
resistência e alternativas nas di-
mensões econômica, ambiental, 
cultural, social e espiritual às co-
munidades atingidas pela mine-
ração e comunidades paroquiais 
da RENSER.

Reunião de intercâmbio de experiências Brumadinho-
Mariana, RENSER e Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais
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O representante do Papa, Monsenhor Bruno Duffé, 
visita as comunidades atingidas de Brumadinho, em maio de 2019.
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Apoio:reAlizAção:

RENSER | Região Episcopal
Nossa Senhora do Rosário


