
CARTA ABERTA AO CLERO, RELIGIOSAS, RELIGIOSOS E COORDENADORES DE PASTORAIS DA 

ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

 

  “O acesso à água potável e segura             
é um direito humano essencial,                                                                 

fundamental e universal.                                                                                
Determina a sobrevivência das pessoas;                                                                    

é condição para o exercício                                                                                  
dos outros direitos humanos.                                                                              

Este mundo tem uma grave dívida social                                                              

para com os pobres                                                                                                
que não têm acesso à água potável,                                                                        

porque isto é negar-lhes o direito à vida                                                                              
radicado na sua dignidade inalienável”.                                                               

(Papa Francisco – Encíclica Laudato Sii n. 30) 

 

Prezados Presbíteros, Religiosas, Religiosos e Coordenadores de Pastorais: Paz e 
Bem! 

É com esperança e confiança que lhe escrevemos esta carta, em nome do Fórum 
de Movimentos Sociais, Entidades e Organizações que, entre outras, tem 

abraçado a luta pela vida e a recuperação do Rio Pardo. Como vocês bem sabem, já 
fazem mais de 20 anos que um grito de alerta tem ecoado por todo o vale: “O Rio Pardo 
está morrendo”! As feridas mortais do rio mais importante de nossa região estão sob o 

olhar de todos nós. A morte do rio é a morte do seu povo também, sobretudo dos mais 
pobres, como bem lembra Papa Francisco. 

O motivo desta carta é para compartilhar com vocês, pastores do povo, esta 
preocupação para com a vida do Rio e a vida de quantos dependem dele e de suas águas 
limpas. Acreditamos que o grito de socorro do Rio Pardo seja um chamado de Deus, 

princípio e autor de toda forma de vida. E é em nome deste chamado de Deus que 
ousamos propor a vocês, e às comunidades ribeirinhas, desde as nascentes do Rio em 

terras mineira, até a foz do Pardo em Canavieiras, a realização de uma GRANDE 
MISSÃO PELA VIDA E A RECUPERAÇÃO DO RIO PARDO.  

Esta proposta já foi discutida com alguns Padres e representantes de Pastorais e 

Movimentos Sociais que participam do Fórum. Também, consultamos o Padre Luis 
Mosconi, animador das “Santas Missões Populares”. Padre Luis gostou da ideia e se 
dispõe a colaborar conosco, caso se queira utilizar a metodologia das Santas Missões 

Populares. Já fizemos contato com Dom Ricardo Guerino Brusati, Bispo de Janaúba, que 
se colocou a disposição para discutir a proposta. Temos parceiros importantes no Norte 

de Minas, e no Sul da Bahia, que fazem parte desta.  

Individuamos três macrorregiões que correspondem ao Alto Rio Pardo, 
abrangendo os municípios mineiros de Águas Vermelhas, Taiobeiras, São João do 

Paraíso, Rio Pardo de Minas e Montezuma; Médio Rio Pardo, que compreende Cândido 



Sales, Encruzilhada, Ribeirão do Largo, Vitória da Conquista, Itambé, Itapetinga, 

Macarani, Itarantim e Potiraguá; Baixo Rio Pardo, abrangendo os municípios de Pau 
Brasil, Camacan, Santa Luzia, Mascote e Canavieiras.      

 A meta é ambiciosa. Com as Santas Missões Populares no Vale do Rio Pardo, 

queremos abraçar o Rio em toda sua extensão e, com ele, todas as comunidades 
ribeirinhas, desde sua foz até a nascente. Como Povo de Deus e seguidores de Jesus 

Cristo, queremos sensibilizar a sociedade como um todo; mobilizar os ambientalistas; 
exigir do poder público, em todas as instâncias e níveis, a segurança hídrica e o acesso 
à água de qualidade para todos.  

Cuidar da água é cuidar do bem mais precioso que existe. É cuidar da Vida. Vida 
plena; vida digna; vida em abundância para todos! Maria, mãe e companheira da gente 

nos acompanhe nesta longa e bonita jornada. A todos vocês nosso abraço fraterno. 
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