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Hoje, 20% do
eleitorado

brasileiro são de
evangélicos, que
também estão
indignados com

Dilma

A FÉ NA POLÍTICA

Evangélicos pressionam e Dilma se reúne com
representantes de 15 igrejas
Maria Lima e Gerson Camarotti

BRASÍLIA - Em meio à insatisfação de setores da Igreja Católica com a candidata governista,
que exigiu a entrada em cena do ex-seminarista e assessor especial de Lula Gilberto Carvalho,
Dilma Rousseff participa hnesta sábado de ato com líderes de 15 igrejas evangélicas, que pode
reunir cerca de 2 mil fiéis, no Encontro com Presidentes das Assembleias de Deus no Brasil.
Como os católicos, os evangélicos também dizem estar "indignados" com o discurso de Dilma
sobre aborto e casamento gay.

O deputado Carlos William (PTC-MG), representante da
Igreja Batista, diz que não tem como as igrejas evangélicas
hipotecarem apoio a Dilma hoje sem firmar um acordo
prévio antes da plenária, garantindo que as bancadas
religiosas terão carta branca para tentar derrubar as
propostas sobre o assunto no Congresso.

- Sobre o que ela disse em relação a aborto e casamento
gay, minha família, que é católica, está indignada!
Principalmente a ala da renovação carismática. Hoje, 20% do
eleitorado brasileiro são de evangélicos, que também estão
indignados com Dilma - disse Carlos William.

Escalado para intermediar encontros reservados de Dilma com o episcopado da CNBB para
tentar desfazer a desconfiança em relação a ela, Gilberto Carvalho pode ter dificuldade na
tentativa de melhorar a imagem da candidata na Igreja Católica. Interlocutores da CNBB
informam que o bispo de Guarulhos, dom Luiz Gonzaga Bergonzini, é da ala conservadora, que
hoje representa cerca de 70% do episcopado brasileiro.

Leia mais: A carta da CNBB pedindo para que eleitorado não vote em Dilma

Links patrocinados

Eventos Evangélicos
Em Santa Isabel - SP – 11 20957777 30 apartamentos, piscina e salão
www.facaseuevento.com.br/canaa

66% 34%

67% 33%

60% 40%

08h56m
Pesquisa Datafolha: 54% são contra proibição de palmada e
beliscão em crianças

08h24m
Datafolha: Crivella, no Rio, e Marta Suplicy, em São Paulo,
lideram disputa para o Senado

Veja como está a popularidade das promessas dos
candidatos a presidente de acordo com os leitores:

Datafolha: Crivella lidera disputa para o Senado no Rio; em SP,
Marta Suplicy sai na frente http://ow.ly/2gwTL

26/07/2010 09:08

Em São Paulo, Gabeira disse que não pede licença para subir em
favelas, mas vai embora ao ver traficantes armados.

25/07/2010 18:29

Aécio Neves vai ter de se esforçar em MG para reduzir vantagem
de Hélio Costa sobre o tucano Anastasia, segundo o Datafolha

25/07/2010 17:42

Ir para conteúdo
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