Relatório da liberdade religiosa

Paraguai
Manteve-se / Inalterado

Religião
Cristãos : 95.4%
Religiões tradicionais : 2%
Agnósticos : 1.8%
Outras : 0.8%

População

Superfície

6.725.000

406.752 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efectiva
O preâmbulo da Constituição invoca Deus e reafirma os princípios de uma “democracia pluralista”. [1]
Segundo o artigo 24º, “a liberdade religiosa, de culto e ideológica é reconhecida sem quaisquer restrições que não as
estabelecidas nesta Constituição e na lei”. De acordo com o artigo 82º, “o papel predominante da Igreja Católica na
formação histórica e cultural da nação é reconhecido”. Contudo, o artigo 24º especifica que “nenhuma fé religiosa tem
carácter oficial” e “as relações entre o Estado e a Igreja Católica baseiam-se na independência, cooperação e
autonomia”. O artigo 24º também garante “a independência e autonomia das igrejas e confissões religiosas”, sem
quaisquer restrições para além das legais.
Ainda segundo o artigo 24º, “ninguém pode ser alvo de interferência, questionado ou forçado a dar testemunho devido
às suas crenças ou à sua ideologia”. O artigo 46º afirma: “todos os habitantes da república são iguais em dignidade e
direitos”. O artigo 88º condena a discriminação religiosa de trabalhadores.
O artigo 74º consagra “o direito a uma educação religiosa” e “o direito ao pluralismo ideológico”. Existe um Ministério do
Culto dentro do Ministério da Educação e Ciência, cujas funções incluem as áreas da educação religiosa, registo de
organizações religiosas e certificação de missionários estrangeiros, [2] além da monitoria da liberdade religiosa e do
diálogo inter-religioso. [3]
Segundo os artigos 197º e 235º da Constituição, os ministros da religião não podem candidatar-se a ser presidentes da
república, vice-presidentes, senadores ou membros do Congresso.

Incidentes
Em Dezembro de 2016, várias associações evangélicas expressaram preocupação com uma proposta de revisão da
Constituição que, se aprovada, permitirá a reeleição presidencial e prejudicará a democracia, o estado de direito e as
liberdades civis e políticas. [4] Em Março de 2017, a Conferência Episcopal do Paraguai também se manifestou contra a
reeleição, afirmando que ela irá criar tensão e polarizar a sociedade, com risco de irrupção da violência. [5]
Em Janeiro de 2018, tendo em vista os muitos templos e igrejas nas cidades, o Ministério da Educação e Ciência,
através do Ministério do Culto, introduziu um novo regulamento segundo o qual, para que possam continuar a actuar
legalmente, os grupos religiosos devem inscrever-se num registo oficial. O objectivo é obter detalhes sobre grupos
religiosos, os seus sistemas de crença e números de seguidores. As instituições religiosas foram obrigadas a actualizar
o seu registo. [6]
Em Março de 2018, à medida que se aproximavam as eleições nacionais, a Associação de Igrejas Evangélicas do
Paraguai e a Associação de Pastores Evangélicos do Paraguai apelaram a que as pessoas votem de acordo com os
princípios bíblicos e os valores consagrados na Constituição.[7]

Perspectivas para a liberdade religiosa
Não houve relatos de intolerância religiosa. Desde o último relatório, a situação da liberdade religiosa não mudou e as
perspectivas de futuro são positivas.
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