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Religiosos lançam documento de apoio à
candidata petista
Manifesto, assinado por católicos e evangélicos, rechaça uso eleitoral da fé e diz que gestões
tucanas são 'arrogantes'
15 de outubro de 2010 | 0h 00

Marcelo Auler / RIO - O Estado de S.Paulo

Encabeçado por sete bispos, entre eles d. Thomas Balduíno, bispo emérito de Goiás
Velho (GO) e presidente honorário da Comissão Pastoral da Terra (CPT), foi divulgado
ontem um manifesto de "cristãos e cristãs evangélicos e católicos em favor da vida e da
vida em abundância", que contava com mais de 300 adesões de religiosos e fiéis. O
documento será entregue à presidenciável Dilma Rousseff (PT) segunda-feira, no Rio, no
Teatro Casa Grande, na mesma cerimônia em que ela receberá apoio de intelectuais e
artistas.

Os adeptos do documento rechaçam que "se use da fé para condenar alguma
candidatura" e dizem que fazem a declaração de voto "como cristãos, ligando nossa fé à
vida concreta, a partir de uma análise social e política da realidade e não apenas por
motivos religiosos ou doutrinais". O texto diz que, "para o projeto de um Brasil justo e
igualitário", a eleição de Dilma "representará um passo maior do que a eventualidade de
uma vitória do Serra".

O documento recebeu o apoio dos bispos Demétrio Valentini (Jales, SP); Luiz Eccel
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Acesse a eHarmony e encontre

Sobre o Islã e como se converter

(Caçador, SC); Antônio Possamai, (emérito de Rondônia); d. Pedro Casaldáliga (emérito
de São Félix do Araguaia, MT), além de Xavier Gilles e Sebastião Lima Duarte, emérito e
diocesano de Viana (MA). Também assinam o manifesto dezenas de padres e religiosos
católicos (entre eles, Frei Betto), pastores Evangélicos, o monge Joshin, da Comunidade
Zen Budista (SP), o teólogo Leonardo Boff, o antropólogo Otávio Velho e a professora da
USP Maria Victoria Benevides.

O texto traz referência velada a casos de pedofilia nas igrejas para afastar a exigência de
candidatos comprometidos com religiões. Os signatários do manifesto ressaltam:
"Sabemos de pessoas que se dizem religiosas e que cometem atrocidades contra crianças
e, por isso, ter um candidato religioso não é necessariamente parâmetro para se ter um
governante justo; não nos interessa se tal candidato(a) é religioso ou não."

O manifesto tenta atrair também eleitores de Marina Silva, presidenciável derrotada do
PV, lembrando que um país com sustentabilidade e desenvolvimento humano, como
propôs a candidata, "só pode ser construído resgatando já a enorme dívida social com o
seu povo mais empobrecido".

Embora admitam terem críticas a alguns aspectos e políticas do governo atual "que
Dilma promete continuar", os signatários destacam saber a diferença entre "ter no
governo uma pessoa que respeite os movimentos populares e dialogue com os segmentos
mais pobres da sociedade, ou ter alguém que, diante de uma manifestação popular,
mande a polícia reprimir." O manifesto segue dizendo que, tanto no governo federal
como nos Estados, "as gestões tucanas têm se caracterizado sempre pela arrogância" de
políticas neoliberais e pela "insensibilidade para com as questões sociais do povo mais
empobrecido". 

Tópicos: , Brasil, Versão impressa

Anúncios Google

Casamento evangélico?
a pessoa que mais combina com você!

eHarmony.com.br/Evangelicos

O que é o Islã?
(ajuda a vivo pelo chat)

www.IslamReligion.com/pt

Horário de verão começa à 0h de domingo
Relógios devem ser adiantados em uma hora em ...

-- Paulo Preto diz que vai processar fontes de ...

-- Marina: Religiosidade do brasileiro não pode ...

-- Morre paciente transferido de hospital que ...

-- Investigada em caso Erenice, MTA quer operar ...

-- Erenice nega intenção de 'atingir honra' de ...

-- Llosa elogia Brasil, mas critica laço de ...

+ COMENTADAS

01 ''Ninguém tem direito de dizer qual é a ...

02 Serra defende aliado acusado por Dilma

03 Dilma está seis pontos à frente de Serra, ...

04 Serra defende união civil de homossexuais

05 'Serra nunca falou em privatizar o BB e a ...

06 Dilma tem 49% e Serra 43%, diz Ibope

07 Arcebispo de João Pessoa acusa Dilma e PT ...

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

09 Arcebispo de Brasília critica petista

10 Dilma vai a evangélicos fazer voto ...

ESPECIAIS

TV ESTADÃO

Ranking do Enem é camisa-de-força, diz educadora

Análise
Desafios
do novo
presidente

Linha do tempo
A trajetória do ministro do STF
Joaquim Barbosa

Polícia
Entenda o caso Bruno

Aniversário

http://topicos.estadao.com.br/
http://topicos.estadao.com.br/brasil
http://topicos.estadao.com.br/versao-impressa
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101015/not_imp625053,0.php%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5597832529264086%26adU%3DeHarmony.com.br/Evangelicos%26adT%3DCasamento%2Bevang%25C3%25A9lico%253F%26adU%3Dwww.IslamReligion.com/pt%26adT%3DO%2Bque%2B%25C3%25A9%2Bo%2BIsl%25C3%25A3%253F%26gl%3DBR&usg=AFQjCNHPk0BGQIRzCu5ak9hFGnq-M0Q_Gg
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BKAnV02e4TNy3McfGsQeBz-TbDtGfi88B2dH7hhrAjbcBgKYdEAEYASDTwccHKAI4AFCR3NXjBmDN8O6ArAOgAbeGueEDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFEaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9lc3RhZGFvZGVob2plLzIwMTAxMDE1L25vdF9pbXA2MjUwNTMsMC5waHDIAtmLhxWoAwHoA44D6AMQ6APgBvUDAAAARA&num=1&sig=AGiWqtxqDIMKcA7BqWEIu1v2X3wRR0btDg&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.eharmony.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BKAnV02e4TNy3McfGsQeBz-TbDtGfi88B2dH7hhrAjbcBgKYdEAEYASDTwccHKAI4AFCR3NXjBmDN8O6ArAOgAbeGueEDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFEaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9lc3RhZGFvZGVob2plLzIwMTAxMDE1L25vdF9pbXA2MjUwNTMsMC5waHDIAtmLhxWoAwHoA44D6AMQ6APgBvUDAAAARA&num=1&sig=AGiWqtxqDIMKcA7BqWEIu1v2X3wRR0btDg&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.eharmony.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B-ZV202e4TNy3McfGsQeBz-TbDtmLxNQBif-GsA3AjbcB4MUIEAIYAiDTwccHKAI4AFCK8rXzAmDN8O6ArAOgAYOyvPsDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFEaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9lc3RhZGFvZGVob2plLzIwMTAxMDE1L25vdF9pbXA2MjUwNTMsMC5waHCAAgGoAwHoA44D6AMQ6APgBvUDAAAARA&num=2&sig=AGiWqtwxfsi9sjaRHYE-v4qVU-saIHGwtA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.islamreligion.com/pt/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B-ZV202e4TNy3McfGsQeBz-TbDtmLxNQBif-GsA3AjbcB4MUIEAIYAiDTwccHKAI4AFCK8rXzAmDN8O6ArAOgAYOyvPsDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFEaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9lc3RhZGFvZGVob2plLzIwMTAxMDE1L25vdF9pbXA2MjUwNTMsMC5waHCAAgGoAwHoA44D6AMQ6APgBvUDAAAARA&num=2&sig=AGiWqtwxfsi9sjaRHYE-v4qVU-saIHGwtA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.islamreligion.com/pt/
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,horario-de-verao-comeca-a-0h-de-domingo,624635,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,horario-de-verao-comeca-a-0h-de-domingo,624635,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,paulo-preto-diz-que-vai-processar-fontes-de-denuncias,625169,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,marina-religiosidade-do-brasileiro-nao-pode-ser-ignorada,625168,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,morre-paciente-transferido-de-hospital-que-teve-principio-de-incendio-no-rio,625163,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,investigada-em-caso-erenice-mta-quer-operar-mais-voos,625157,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,erenice-nega-intencao-de-atingir-honra-de-serra,625148,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,llosa-elogia-brasil-mas-critica-laco-de-lula-com-ira,625131,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101012/not_imp623716,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101013/not_imp624025,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-esta-seis-pontos-a-frente-de-serra--aponta-ibope,624382,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,serra-defende-uniao-civil-de-homossexuais,624742,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,serra-nunca-falou-em-privatizar-o-bb-e-a-petrobras,623316,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-tem-49-e-serra-43--diz-ibope,624620,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,arcebispo-de-joao-pessoa-acusa-dilma-e-pt-por-defesa-do-aborto,623485,0.htm?x
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ex-diretor-da-anp-desmente-afirmacoes-de-dilma-sobre-pre-sal,623876,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101013/not_imp624042,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101013/not_imp624039,0.php
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://tv.estadao.com.br/

http://tv.estadao.com.br/videos,ranking-do-enem-e-camisa-de-forca-diz-educadora,121521,250,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-ministro-do-stf-joaquim-barbosa,114750.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-ministro-do-stf-joaquim-barbosa,114750.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-ministro-do-stf-joaquim-barbosa,114750.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-ministro-do-stf-joaquim-barbosa,114750.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/entenda-o-caso-bruno,110560.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/entenda-o-caso-bruno,110560.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/entenda-o-caso-bruno,110560.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/brasilia-50-anos-de-dentro-pra-fora,107611.htm

	www.estadao.com.br
	Religiosos lançam documento de apoio à candidata petista - brasil - Estadao.com.br


	E1L25vdF9pbXA2MjUwNTMsMC5waHAA: 
	input0: 
	button1: 



