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REF: Crime de Intolerância Religiosa cometido contra o barracão Àṣẹ Odé Aiyó 

(ìyà Cláudia Ikandayo, mãe Bete), situado na Rua Umberto Picinin n.º 141, 

Londrina/Pr, em 27/10/2022.  

 

Londrina, 30 de outubro de 2022 

  

O Grupo de Diálogo Interreligioso (GDI) de Londrina, fundado em 2015 

como movimento da sociedade civil, congrega representantes de entidades 

religiosas presentes na cidade de Londrina/Pr, incluindo cristianismo, islamismo, 

judaísmo, crenças de matriz oriental, crenças de matriz africana, entre outros, 

num total de 15 igrejas ou entidades. O objetivo do GDI é promover a paz e o 

entendimento entre as crenças religiosas, bem como preservar o direito à 

consciência e à liberdade religiosa. O GDI é filiado a maior rede inter-religiosa do 

mundo, a URI (United Religions Intitiative). 

Com indignação e pesar tomamos conhecimento por meio de relatos de 

membros do GDI Londrina, do ataque criminoso perpetrado contra o barracão 

Àṣẹ Odé Aiyó, em 27/10/2022, em Londrina/Pr.  

Como GDI Londrina, manifestamos total repúdio a esta clara ação baseada 

no ódio, desrespeitando inclusive o regramento legal de nosso país, no que diz 

respeito à liberdade religiosa. Entendemos que o ataque à liberdade religiosa de 

um grupo religioso específico de nosso povo, é um ataque a todos os brasileiros. 

Conforme o artigo 5º de nossa Constituição Federal:   

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

        VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 

e a suas liturgias; 
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Incentivamos nossos irmãos pertencentes a este barracão, a buscarem 

junto às autoridades, a devida investigação e punição dos criminosos envolvidos 

neste delito. 

Oramos para que nosso Grande Criador possa abençoar a todos os nossos 

irmãos candomblecistas, e para que esse incidente traga uma união ainda maior 

entre todos os que creem em Deus. 

Um fraterno abraço de seus irmãos do Grupo de Diálogo Interreligioso de 

Londrina. 
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