
São Paulo, 10 de Junho de 2009.
Prezados amigos da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, amigos e
parceiros do contínuo combate a intolerância religiosa no Brasil;
Amigos da Imprensa, do Poder Público, do Poder Executivo em suas três instâncias e
do Poder Legislativo;
Senhores  representantes  da  sociedade  civil  organizada,  hoje  ocupando  espaços
importantes da relação Estado e Sociedade Civil;
Amigos Sacerdotes e Sacerdotisas das diferentes religiões, tradições e filosofias;
Apreciadas as questões acerca da laicidade;
Considerando o papel e a competência da Santa Sé,
Considerando o real papel e conjunto de deveres do Estado laico, democrático e de
direito,
Considerando  os  direitos  da  população  mundial,  observado  os  vários  documentos
internacionais,  frutos  de  convenções,  acordos,  resoluções e  deliberações  outras,  no
âmbito dos Direitos Humanos e entre eles, o respeito à diversidade religiosa, o direito
de fé de crença, documentos estes de que o Brasil é signatário;
O Ilê Asé Igbin de Ouro - Sociedade Ketu, manifesta por meio desta, o seu Repúdio ao
texto  do  Acordo  entre  a  República  Federativa  do  Brasil  e  a  Santa  Sé,  relativo
aoEstatuto  Jurídico  da  Igreja  Católica  no  Brasil  (e  consequentemente  ao  teor  da
MENSAGEM Nº 134,  DE 2009 -  Do Poder Executivo),  submetido à apreciação do
Congresso  Nacional.Entendemos  portanto,  que  a  pactuação  entre  tais  partes
independente da redação, já põem em questionamento o princípio da laicidade, uma
vez que as questões que estão em pauta, se referem a relação entre o Estado e a Igreja.
Entendemos  que  a  pactuação  do  texto,  é  neste  momento  do  Brasil  República  um
equívoco,  uma  vez  que nada parecido  é  feito  com as  outras  tradições,  religiões  e
filosofias praticadas em território nacional.  É um equívoco portanto,  tal  pactuação
sobretudo porque mantêm relações políticas entre setores que historicamente tratam de
forma  diferenciada  e  discriminadora  as  tradições  religiosas  de  matrizes  africanas,
gerando  impacto  em  milhares  de  fiéis,  membros  das  comunidades  tradicionais  de
terreiro  em todo  o  Brasil,  conforme  nos  informa  o  CENSO 2.000.  É  fundamental
portanto, que todos se levantem e opinem sobre tal matéria, uma vez que o acordo
gerará impacto significativo na história da nação. Levantem-se e contribuam para a
mudança de paradigmas neste país!
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