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NOTA DE REPÚDIO CONTRA NOMEAÇÃO DE MISSIONÁRIO DA MNTB PARA 

O SETOR DE ISOLADOS NA FUNAI 

 

 

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – 

COIAB, vem a público, de forma curta e direta, denunciar os crimes de 

genocídio e etnocídio que serão cometidos contra os nossos parentes isolados 

e de recente contato caso se concretize a nomeação de uma pessoa ligada às 

atividades de proselitismo religioso para o setor da Funai que atua com esses 

nossos parentes.  

 

Nossas famílias sofreram historicamente com a atuação de missionários 

proselitistas - muitos deles da Missão Novas tribos do Brasil (MNTB) - que 

fizeram contato forçado com nossos avôs e avós. O contato forçado foi feito 

através de mentiras, violência e ameaças de morte. Em outras investidas de 

contato para nos evangelizar nos ofereceram presentes para atrair e nos 

enganar, muitas vezes esses presentes estavam contaminados com doenças, o 

que levou muitos de nossos parentes à morte. Também a partir de mentiras e 

ameaças, em muitas outras ocasiões, esses grupos de missionários proselitistas 

removeram nossos parentes de nossos territórios ancestrais para outras regiões 

estranhas, reuniram vários de nossos diferentes povos, seus sobreviventes, em 

um mesmo lugar, forçando-nos a partir desse momento a abandonar nossos 

sistemas socioculturais e nossas crenças. Tentaram insistentemente - através 

de mentiras, ameaças, castigos físicos, entre outros - nos coptar para nos 

submeter às suas idéias e sua forma de pensar o mundo. A atividade proselitista 

missionária nos causou morte física, morte sociocultural, destruição de nossos 

territórios físicos e espirituais.   

 

Sabemos que hoje existem grupos religiosos proselististas e evangélicos aliados 

aos criminosos grupos ruralistas que planejam se apoderar do que resta dos 

nossos territórios. Temos a certeza que a atividade dos missionários proselitistas 

caminha junto com a destruição de nossos últimos territórios.  
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Na nossa perspectiva, a nomeação desse missionário para atuar junto aos 

nossos parentes isolados significa mais um ataque deste governo racista e 

preconceituoso contra nossos povos, nossas famílias. Temos o direito de pensar 

e viver diferente da sociedade não-indígena. Temos o direito a nossos territórios! 

Não vamos deixar que tais igrejas e esses fundamentalistas religiosos façam 

com nossos parentes isolados o que fizeram com nossas famílias no passado! 

 

Manaus/AM, 31 de janeiro de 2020 
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