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CNBB libera bispos para fazer debate do
aborto
Segundo secretário-geral da entidade, d. Dimas Lara Barbosa, eles têm 'o direito e o dever de
orientar seus fiéis sobre temas da fé e da moral cristã'
09 de outubro de 2010 | 0h 00

Leonencio Nossa / BRASÍLIA - O Estado de S.Paulo

Um dia depois da campanha de Dilma Rousseff pedir direito de resposta a supostas
ofensas de um padre num programa de TV da Igreja Católica, a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) foi para os holofotes avisar que os religiosos estão liberados
para participar da polêmica sobre aborto, tema de destaque na campanha eleitoral.

"Na sua diocese, o bispo tem o direito e o
dever de orientar seus fiéis sobre temas da fé
e da moral cristã. Eles são livres para fazer o
que acharem que seja melhor", afirmou d.
Dimas Lara Barbosa, secretário-geral da
CNBB. Em entrevista na sede da instituição,
ele ponderou que a CNBB não entrará no
debate. A entidade divulgou inclusive nota
assinada por sua cúpula para reafirmar que
não indica candidatos e "lamentar" que os
nomes da instituição e da Igreja Católica
tenham sido usados e manipulados ao longo
da campanha.

D. Dimas ressaltou que os bispos, em
especial, nunca foram impedidos pela CNBB de participar do debate. O religioso disse
que a Santa Sé e o Direito Canônico não preveem mordaça aos bispos. E evitou
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COMENTÁRIOS PARA ESTE POST 3 COMENTE TAMBÉM  

comentários diretos sobre a atuação do padre José Augusto, que numa homilia
transmitida pela emissora Canção Nova, da Igreja Católica, pediu aos fiéis para não
votarem na candidata do PT. O secretário-geral da CNBB, no entanto, disse que todos
têm direito à liberdade de ação e pensamento.

A uma pergunta se o debate em torno do aborto não está ofuscando discussões mais
relevantes sobre educação e saúde, ele respondeu: "Eu acredito que o segundo turno está
apenas no seu início e os candidatos não vão certamente se ater apenas a esse tema".

Repercussão. Ontem, durante o dia, sites ligados à Igreja Católica divulgaram
informação atribuída ao jornal Valor Econômico de que o Planalto pediu aos bispos da
CNBB o fim das hostilidades e comunicou que o governo poderia reavaliar o acordo com
o Vaticano. Lula e a própria Dilma, então ministra da Casa Civil, estiveram no Vaticano,
em novembro de 2008, para costurar o acordo com o papa Bento XVI. Na entrevista na
CNBB, d. Dimas apenas ressaltou que a Igreja Católica tem papel importante na
educação e na saúde do País.

A crise envolvendo a Igreja Católica e o Planalto vai além do tema do aborto, dizem
representantes da CNBB. Os bispos se sentem desprezados pelo governo, que estaria
dando atenção para lideranças evangélicas. A CNBB também reclama da política do
governo para a reforma agrária. O governo não teria cumprido promessas antigas.

Os bispos não escondem a mágoa. Na entrevista, d. Dimas disse que a Igreja não tem
candidato. Mas, diferentemente de outros tempos, deixou claro que não tem simpatia
por uma candidatura. 

Tópicos: , Brasil, Versão impressa

 3  Luiz Pedro koerich
09 DE OUTUBRO DE 2010 | 8H 48 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Se Marina Silva e o Partido Verde - Em reunião dos verdes nesta quarta-feira 6 ela se mostrou surpresa
diante dos jornalistas. Eles repercutiam informação que corria pelos bastidores dando conta que o PSDB
estaria disposto a oferecer 4 ministérios pelo apoio dos verdes ? Meio Ambiente, Educação, Minas e
Energia e Cidades. ?Caramba, 4 ministérios? Do jeito que tem gente aí, basta pensar num conselho de
estatal, já estaria muito bom?, ela disse, ao reafirmar que negociar cargos conflitava com seu projeto.

 2  GENARO RIBEIRO
09 DE OUTUBRO DE 2010 | 7H 12 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

O Serra perde esta eleição, por culpa de sua assessoria medíocre, sob o comando do Sen. Sérgio Guerra,
Sr. Eduardo Jorge, e seu ridículo vice Indio da Costa.

Voltou a pegar uma carona mostrando a imagem do Presidente Lula na sua propaganda na TV e
elogiando suas realizações nos últimos 8 anos.

Além disso, vinculou sua campanha a Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.

Ora, como pode uma assessoria colocar a imagem do Fernando Collor que tem ujma rejeição de 89%,
Itamar Franco que tem uma rejeição de 68% e FHC que tem uma rejeição de 86% da população
Brasileira., segundo pesquisas do IBO PE.

Procura urgente desmentir as notícias que tu vai vender a PETROBRÁS para a empresa EXXON dos USA
e vender o BANCO DO BRASIL para o grupo J.P.MORGAN (CHASE).

Não bastam as centenas de empresas Brasileiras que você entregou a preço de banana a grupos
estrangeiros no governo FHC.

Serra muda urgente esta assessoria de campanha, senão tu vai ter menos votos que no primeiro turno.

Por outro lado os eleitores não são crianças, tira de cena aqueles bonequinhos ridículos e transfere pro
programa da XU XA.

Conselho e chá de canela não faz mal a ninguem

 1  VOZ ATIVA
09 DE OUTUBRO DE 2010 | 7H 10 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

A Opção mais Democrática é votar NULO, assim eliminamos os dois candidatos com um só voto. Novos
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04 Serra defende aliado acusado por Dilma

05 Dilma visita santuário Nossa Senhora ...

06 Dilma tem 48% e Serra, 41%, aponta Datafolha

07 Ex-diretor da ANP desmente afirmações de ...

08 Na plateia, torcidas se assustam com o clima ...

09 Datafolha mostra Dilma com 54% dos votos ...

10 Outra vez com sentimento
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