
CARTILHA DE ORIENTAÇÃO AS  IGREJAS A RESPEITO DA  TESE
DO

MARCO TEMPORAL

https://drive.google.com/drive/folders/1SG8ynCMJ98NWppwmFyvDVygQkPtVBgvL


 O QUE É A TESE
DO MARCO
TEMPORAL ?

 O QUE A
CONSTITUIÇÃO
PREVÊ? 

  O Marco Temporal é uma ação que
defende que povos indígenas só podem
reivindicar terras onde já estavam no dia
05 de outubro de 1988, mesmo sendo eles os
originários. 

Pelos povos indígenas, os guardiões das
nossas terras, temos que continuar na
resistência contra o Marco Temporal. 

O art. 231 da Constituição Federal reconhece os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam
e, ainda, define que “são terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,

costumes e tradições.”
           

 Sendo assim, toda terra que foi ou está sendo utilizada
pelos povos indígenas e que são necessárias a sua
sobrevivência devem ser consideradas como terras
indígenas. 

https://drive.google.com/drive/folders/1SG8ynCMJ98NWppwmFyvDVygQkPtVBgvL


QUAIS AS
CONSEQUÊNCIAS
DA APROVAÇÃO ?  

- PERDA DA MORADIA
- QUEBRA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
- DESRESPEITO À DIGNIDADE DOS POVOS ORIGINAIS 

- CONTINUAÇÃO DA VIOLÊNCIA SOFRIDA DESDE O PERÍODO COLONIAL

 Além dos problemas acima citados, o Marco Temporal não reflete a
realidade dos povos indígenas já que até a data mencionada (5 de
outubro de 1.988) sofreram perda significativa de suas terras o que
inviabiliza o desenvolvimento da sua cultura, tradição e sobrevivência. 

https://drive.google.com/drive/folders/1SG8ynCMJ98NWppwmFyvDVygQkPtVBgvL


 A   história do povo de Deus é marcada pela promessa de uma terra que mana leite mel, uma terra que é do Senhor e toda
sua plenitude. Ainda que diante de obstáculos, no decorrer da narrativa bíblica o povo de Deus sempre se guiou pela
promessa do direito à terra.

Da mesma forma, os povos indígenas necessitam das suas terras originais para sobreviverem e terem sua dignidade.

Não é uma questão de riqueza material, mas de manter sua cultura e modo de vida. Um direito como já estabelecido em
nossa Constituição Federal, que agora se vê ameaçado.

 

MAS QUAL A
IMPORTÂNCIA DA
TERRA?

O povo indígena, como protagonista de sua história, sempre trabalhou pelo necessário para o seu
sustento, cultivou a amizade com a natureza e entre eles desenvolveram uma forma de
companheirismo. Historicamente este povo tem comprado sua sua resistência, algumas vezes
silenciosa, outras de enfrentamento, principalmente no que diz respeito ao esforço para a preservação
de suas tradições. Assim, após 521 anos de uma história de derramamento de sangue e dominação em
nosso país, os indígenas ainda encontram motivação para cantar, pular, correr e brincar. Precisamos
admirar como, em um mundo globalizado e orientado pelo capitalismos que devora qualquer iniciativa
de um estilo de vida diferenciado do que ele propõe, existe aqueles que se esforçam por resistir e ainda
prezam o encontro com a terra “mãe”, no sentido de manter uma vida tranquila em suas terras originais.

Pastor Izaías Pataxó ( Silva, Izaías, A missão que brota da terra: por uma missiologia indígena. Campinas:

Editora Saber Criativo, 2021.142p.
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VENHA PARA
LUTA! COMO
PARTICIPAR? 
Nosso dever como cristão é defender os mais 

 vulneráveis (Provérbios 31:8), além de buscar a
justiça. Assim, Você pode participar orando e
agindo ( CURTINDO E COMPARTILHANDO AS
AÇÕES QUE ESTÃO ACONTECENDO ) . 

 ACOMPANHE AS
REDES SOCIAIS!  

 Como Cristão temos que prezar pela
harmonia e paz entre os povos. Além disso é
nosso dever se levantar contra a injustiça e
qualquer tipo de segregação. Nosso país é rico
e não podemos deixar que a ganância de
alguns destrua os povos indígenas e sua
cultura. 

@ADVOCACIAPOPULARCRISTA
@TEARFUND
@FRENTEDEEVANGÉLICOSMG
@SEMENTE_DA_DEMOCRACIA
@RENOVARNOSSOMUNDO
@EVANGELICOSPELOCLIMA 

@NOS.NACRIACAO 

@AMEAVERDADE (FACEBOOK)

@RENASBRASIL
@REDEFALE

SOU CRISTÃO, O
QUE ISSO MUDA
PARA MIM?

https://drive.google.com/drive/folders/1SG8ynCMJ98NWppwmFyvDVygQkPtVBgvL


AJUDE
DOANDO!  COPIE O LINK E PARTICIPE DO

RELÓGIO DE ORAÇÃO
https://forms.gle/EXrdkezkR
ojG9mPb6

 

 

AJUDE COM
SUA ORAÇÃO!  

https://drive.google.com/drive/folders/1SG8ynCMJ98NWppwmFyvDVygQkPtVBgvL
https://forms.gle/EXrdkezkRojG9mPb6


CARTA AOS POVOS
INDÍGENAS

 
Uma geração vai, e outra geração vem; mas a
terra para sempre permanece. Eclesiastes 1:4

 
 

O povo Evangélico, ao longo dos anos, deixou marcas muito dolorosas no corpo, na memória e na relação com os povos indígenas.

Proselitismo, instrumentalização, violência cultural... Hoje, queremos colocar uma marca de mudança nessa história. Uma parte do
povo evangélico está aqui, e não coaduna com a destruição que vem sendo causada na Natureza. E está aqui, para lutar, ao lado dos
povos, que são donos dessa terra, guardiões da Natureza e contra o Marco Temporal e a violência estrutural e estruturada que ele
representa.

Baseados no texto bíblico acima, queremos dizer que, assim como as gerações passaram, há de passar também todo mal que foi
causado à terra e aos seus guardiões e guardiãs indígenas. A Terra permanece para sempre em quem a criou, o Grande Espírito. E é
nesse sentido, que estamos reunidos aqui, para pedir perdão por toda violência que lhes foi imputada em nome de uma teologia
colonizadora e dizer que: “ESTAMOS AO LADO DOS POVOS INDÍGENAS NA LUTA E DIZEMOS NÃO AO MARCO TEMPORAL!”
Pedimos licença para entrar de uma vez nessa luta e buscar a implementação do Reino de JUSTIÇA, PAZ E ALEGRIA. A Terra sem Males.

NÃO AO MARCO TEMPORAL!

#EvangélicosContraOMarcoTemporal

https://drive.google.com/drive/folders/1SG8ynCMJ98NWppwmFyvDVygQkPtVBgvL
https://novabiblia.com.br/biblia/acf/eclesiastes/1/4
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