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Em seus primeiros 11 meses à frente do
Vaticano, o Papa Francisco revitalizou a
imagem da Igreja Católica, mas as dou-
trinas que servemcomopilares da religi-
ão ainda são questionadas, e de formas
radicalmente diferentes, mundo afora.
Umapesquisa commaisde12mil católi-
cos realizada em 12 países mostrou que
a comunhão de divorciados em nova
união, o casamento gay e o sacerdócio
feminino são temas bem recebidos na
Europa, América doNorte e em parte da
América Latina, embora radicalmente
condenados na Ásia e na África. O Brasil
está entre as nações que mais questio-
nam os ensinamentos da Santa Sé, mas
figura tambémna lista dasmaiores entu-
siastas do novo pontífice.
O levantamento, divulgado ontem, foi

realizado pelo instituto de pesquisas
Bendixen&Armandi a pedido do portal
de notícias hispano-americano Univisi-
ón. Seis emcadadez católicosdomundo
vivem emumdos países onde foram fei-
tas as entrevistas. Ao todo, a Igreja conta
hoje com 1,2 bilhão de fiéis.
As nações de posicionamentomais li-

beral são EUA e as europeias (Espanha,
França, Itália e Polônia), seguidas pelas
latino-americanas (Brasil, Argentina,
Colômbia eMéxico). Asmais conserva-
doras são Filipinas, a representante asi-
ática no levantamento, e as africanas
(Congo e Uganda).
No Brasil, a oposição ao discurso de

Francisco é refletida em quase todos os
pontos abordados.Ocelibato sacerdotal,
por exemplo, é condenado por 60% dos
entrevistados (somente 37% são a favor).
A comunhão de divorciados tem a ade-
são de 71%. O aborto é admitido — em
todos ou alguns casos— por 81%. E 94%
apoiam o uso de anticoncepcionais.
Alguns temas, porém, provocam uma

acirrada divisão entre os brasileiros.
Dentre os entrevistados, 48% concor-
dam com o Vaticano na rejeição ao ca-
samento gay, enquanto 45% são a favor.
Mas a Santa Sé perde por pouco na de-
fesa de outro de seus tabus. O sacerdó-
cio feminino é apoiado por 54%dos en-
trevistados, e 45% são contra.
Ainda assim, a defesa destas doutri-

nas não abala a popularidade de Fran-
cisco. Seu trabalho à frente da Igreja é
avaliado como bom ou excelente por
91% dos brasileiros, enquanto 6% o
consideram ruim ou péssimo. O argen-
tino Jorge Mario Bergoglio tem aprova-

ção ainda maior entre seus compatrio-
tas — 97% elogiam seu trabalho, e ape-
nas 2% calculam que ele não é um bom
líder da Igreja.
— Considerando a rivalidade entre

Brasil e a Argentina, assim como a de-
cepção brasileira pelo fato de um de
seus cardeais não ter sido eleito Papa
no ano passado, é surpreendente como
o país gosta tanto de Francisco — des-
taca Andrew Chesnut, professor de Es-
tudos Religiosos da Universidade Virgi-
nia Commonwealth.

CASAMENTO GAY É A MAIOR POLÊMICA
No México, porém, o desempenho de
Francisco é reprovado por 26% dos parti-
cipantes da pesquisa. As razões para esta
expressiva insatisfaçãocomaIgrejaCatóli-
ca não são mencionadas no levantamen-
to, mas podem estar relacionadas aos ca-
sos de abuso sexual contra seminaristas
menores de idade cometidos pelo padre
Marcial Maciel Degollado, fundador da
congregação Legionários de Cristo.
A insatisfação com o Vaticano é gran-

de, mas os mexicanos defendem as
principais doutrinas da Igreja, como o
celibato sacerdotal e a proibição ao ca-

samento gay e à ordenação sacerdotal
de mulheres.
Mesmo quando os países concordam

emcertos temas, a união da Igreja pare-
ce inviável. Nos EUA, por exemplo, 40%
rejeitam o casamento gay — um per-
centual razoável, se comparado ao vis-
to na África (99%). Entre os católicos
europeus, 30% se opõem ao sacerdócio
feminino. Nas Filipinas, são 76%.
— A Igreja terá que lidar com dois po-

los cada vez mais distantes — alertou
Ronald Inglehart, presidente do instituto
de pesquisas World Values Survey, em
entrevista ao jornal “Washington Post”.
— Neste momento, os países menos de-
senvolvidos são fiéis aos antigos valores
do mundo, mas mesmo nessas regiões
isso vem sendo gradualmente erodido.
— Há uma divisão entre Américas e

Europa contra África e Filipinas— con-
corda Chesnut. — O primeiro grupo
tem cerca de 60% dos católicos, mas é o
segundo, muito mais conservador, que
está crescendo. Será um desafio para
Francisco equilibrar o desejo de mo-
dernização deumgrupo e a preferência
por uma doutrina tradicional de outro.
Uma prova de que a visão dos católi-

cos estámudando é a análise dos resul-
tados por faixa etária. Na Argentina,
por exemplo, 58%dos jovens (de 18 a 34
anos) apoiam o casamento gay. Entre
os mais velhos (a partir de 55 anos),
apenas 27% são a favor do matrimônio
de homossexuais.
Para Chesnut, Brasil e Argentina têm

a mesma abordagem liberal da Igreja
vista nos EUA e na Europa.
—Aúnica doutrina que a Igreja ainda

conta com o apoio da maioria, embora
ela seja cada vez menor, é na condena-
ção ao casamento gay. No entanto,
mesmo esta posição deve ser revertida
pelos fiéis em poucos anos— assegura.
O professor acredita que, em um fu-

turo próximo, a Igreja mudará três de
suas doutrinas, onde há “maior acordo
global”: o divórcio, o uso de concepcio-
nais e o celibato.
A avaliação não é compartilhada pelo

cardeal Sean O. Malley, um dos princi-
pais interlocutores de Francisco. Em
entrevista publicada ontem pelo jornal
“BostonGlobe”, ele avisou que a simpli-
cidade doPapa não deve ser interpreta-
da como uma disposição da Igreja em
rever seus ensinamentos.
—Não acho uma justificação teológi-

ca para isso — condena. — Não vejo o
Papa mudando doutrinas. A Igreja pre-
cisa ser fiel ao Evangelho. l

Fiéis aprovam imagem do Papa, mas contestam doutrina
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NoVaticano. Papa acena paramultidão emmissa dominical: popularidade de Francisco é comprovada em pesquisa, mas sua pregação não convence os fiéis

Católicos são mais liberais do
que a Igreja, revela estudo

Suíços votam por
restrição à imigração
Partido conservador
venceu referendo
pormargem

pequena: 50,3%
-BRUXELAS- Por uma margem pe-
quena (50,3% votaram a favor),
os suíços apoiaram ontem, em
referendo, a proposta que pre-
tende impor cotas à entrada de
outros europeus no país e aca-
bar com a livre mobilidade en-
tre os territórios queocorre des-
de 2002. O resultado deve cau-
sar uma reviravolta na relação
daUnião Europeia com a Suíça.
Será necessária a renegocia-

ção de acordos de integração
que afetam o movimento de
trabalhadores, as relações co-
merciais e a pesquisa, entre
outros pontos. As restrições de
fronteiras aos cidadãos podem
abrir uma grave crise política.
Segundo a rede de TV BBC, o

resultado expôs divisões na po-
pulação suíça, com áreas de lín-
gua francesa votando contra as
cotas, as regiões de língua alemã
divididas, e o cantão de língua
italiana de Ticino fortemente a
favor. Em comunicado, a Comis-
são Europeia lamentou que uma
“iniciativa para a introdução de
limites quantitativos à imigração
tenha sido aprovada”. Apesar do
resultado, o governo suíço havia
recomendado que se votasse
contra, os empresários alertaram
sobre graves consequências para
a economia do país e os sindica-
tos advertiramque trabalhadores

suíços não seriam beneficiados
Os suíços foram convocados a

votar “contra a imigração em
massa” por iniciativa apresenta-
da pela União Democrática de
Centro, ou Partido Popular Suí-
ço, de direita e cunho populista.
A proposta anula o sistemade li-
vre intercâmbio que existe entre
a Suíça e seu principal mercado,
a UE. O país tem 23% de imi-
grantes (boa parte deles aloca-
dos em setores de alta qualifica-
ção). E o percentual é superior
ao de qualquer nação europeia.
— É uma votação voltada para

as emoções, não para argumen-
toseconômicos; todososestudos
demonstram que a livre circula-
ção de pessoas foi benéfica para
a Suíça — explicou Yves Flücki-
ger, vice-reitor da Universidade
de Genebra e especialista nas
consequências econômicasda li-
vre circulação.
A taxa de desemprego do país

permaneceu estável: 3% (2% en-
tre os suíços de origem). Os salá-
rios cresceram emmédia 0,6%.
Os defensores da iniciativa não

questionam esses dados. Suas
objeções são outras.
— Há uma concentração de-

mográfica muito forte na Suíça.
Poderiam construir edifícios
mais altos ou transformar terre-
nos agrícolas em habitação para
aliviar, mas muita gente se opõe.
Além disso, temos uma rede de
transportes que está muito pres-
sionada e isso se deve ao efeito
migratório—argumenta Fabien-
neDespot, presidente do partido
no Canton de Vaud. l
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Fronteiras. Em Zurique, cartaz da campanha “contra a imigração emmassa”

Ataque a comboio da ONU
fere e mata civis na Síria
Equipe de voluntários
tentavamais uma vez
levar suprimentos a

bairros sitiados emHoms
-HOMS- O comboio da Organiza-
ção das Nações Unidas e do
Crescente Vermelho sírio que
levava suprimentos aos civis si-
tiados em Homs sofreu novos
ataques ontem, num bombar-
deio que, segundo fontes da
oposição ao governo Assad,
deixou vários civis mortos. As
primeiras tentativas de levar
itens como comida e remédios
aos reféns aconteceram no sá-
bado, quando já houve ataques
e, segundo o Crescente Verme-
lho, um voluntário ficou ferido.
No domingo, o comboio utili-
zou carros blindados, mas não
foi possível evitar os ataques.
Governo e oposição informa-

ram que os tiros e as bombas
começaram quando o comboio
da ONU chegou a um dos bair-
ros. No entanto, enquanto as
autoridades culparam os rebel-

des, estes disseram que as for-
ças do presidente Bashar al-As-
sad foram as responsáveis pelo
incidente. Há relatos, ainda, de
outro ataque no norte de Alep-
po, que teria deixado 11mortos.
Em entrevista à rede Al Maya-

deen, ogovernadordeHoms,Ta-
lal al-Barazzi, disse que, apesar
dos ataques,mais de 600 civis fo-
ram retirados dos bairros sitia-
dos. Em nota, o Crescente Ver-
melho disse que a equipe conse-
guiu entregar 250 cestas básicas,
190 kits de higiene e remédios
para doenças crônicas.
A retirada de civis e a distribui-

ção de suprimentos são parte de
umacordo entre aONU, o gover-
no sírio e os rebeldes apósmeses
denegociações.Esteacordo tam-
bém previa um cessar-fogo de
três dias, de sexta até ontem. Co-
ordenadora de Assuntos Huma-
nitários da ONU, Valerie Amos
disse que a quebra do cessar-fo-
go não intimidará a iniciativa.
Uma nova rodada de negoci-

ações está prevista para acon-
tecer hoje, em Genebra. l

1,2 BILHÃO
DE PESSOAS
é o número de católicos no mundo. Cerca
de 60% estão em 12 países

91%
DOS BRASILEIROS
consideram o desempenho de Francisco à
frente da Igreja bom ou ótimo

81%
DOS ENTREVISTADOS NO BRASIL
defendem o aborto, em todos ou alguns
casos

60%
DOS CATÓLICOS DO PAÍS
são contra o celibato dos padres

99%
DOS AFRICANOS
que participaram do levantamento
condenam o casamento gay
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l REALEZA: O príncipe William
fez uma viagem à Espanha para
caçar veados e javalis um dia
antes de lançar com o pai uma
campanha contra o comércio
ilegal de animais silvestres.

l AFEGANISTÃO: EUA oferecem
pacote de ajuda aos afegãos para
evitar retrocesso após saída das
tropas. Estão previstos US$ 300
milhões, para áreas como saúde,
educação e agricultura.

l NO TWITTER:
twitter.com/OGlobo_Mundo
Saiba o que acontece no planeta.

l NO GOOGLE+:
google.com/+JornalOGlobo
Acompanhe O GLOBO no Google
Plus

l CONFLITO EUA-IRÃ
O Irã anuncia que navios de
guerra se aproximam dos EUA,
em resposta à presença naval
dos americanos no Golfo Pérsico
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