CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA

SUA SANTIDADE
PAPA BENTO XVI
Roma, 02 de julho de 2008

Nós, Jacir José de Souza Macuxi e Pierlangela Nascimento da Cunha Wapichana, queremos trazer até Sua Santidade
a voz do nosso povo indígena. Viemos da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, Brasil, terra de nossos
povos Macuxi, Wapichana, Taurepang, Ingarikó e Patamona.
Nossas comunidades passam por um momento de aflição por causa da suspensão da retirada dos invasores de nossa
terra. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal deve julgar 34 ações que existem na Justiça contestando a
Homologação de nossa terra, fruto do sofrimento e da união de nossos povos, e fruto do sangue de muitas lideranças
que já se foram.
No dia 15 de abril de 2005, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, homologou nossa terra. Foi uma
festa e uma alegria para nós, povos indígenas, e para muitas pessoas de bem que acreditaram e defenderam nossos
direitos. Sua Santidade João Paulo II recebeu-nos em audiência privada em 1995 e contribuiu significativamente à
conquista final de nossa Homologação. Também os Bispos de Brasil e muitos missionários e missionárias
mostraram em todo este tempo seu apóio e defesa firme e corajosa de nossa vida e nossos direitos. Aquela alegria
hoje se tornou de novo incerteza, enquanto nossas comunidades continuam sofrendo a violência de quem não
reconhece os nossos direitos, como aconteceu no dia 05 de maio onde 10 indígenas foram feridos em um atentado
contra nossa comunidade.
Rogamos a Sua Santidade que expresse Sua solidariedade com nosso povo. Pedimos-lhe que faça chegar Seu
reconhecimento e solidariedade ao Governo brasileiro pela determinação na defesa de nossa terra, bem como Sua
confiança e esperança nas autoridades de Brasil. De decisão do Supremo Tribunal Federal depende, efetivamente, a
vida dos povos indígenas de Brasil e seus direitos já conquistados e consolidados com sofrimento.
Aproveitamos a ocasião para transmitir-lhe nossa amizade e, em nome de todos os povos indígenas, agradecer-lhe o
apóio que a Igreja Católica vem manifestando com firmeza a nossos direitos e nossa vida. Pedimos-lhe a Sua benção
sobre as familias de nossas comunidades e seus trabalhos.
Com gratidão,

Jacir José de Souza Macuxi

Pierlangela Nascimento da Cunha Wapichana
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