Relatório da liberdade religiosa
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Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efectiva
A Constituição [1] afirma que as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O Estado reconhece que “a
família é a unidade fundamental da sociedade” e protege “os grupos intermédios” através dos quais a sociedade se
organiza e estrutura. O artigo 1º declara que o Estado está ao serviço da pessoa humana e deve ajudar o indivíduo a
alcançar a maior realização espiritual e material possível.
A Constituição garante a liberdade de consciência, a expressão de todas as crenças e o livre exercício de todas as
confissões religiosas que não sejam contrárias à moral, à decência e à ordem pública. As organizações religiosas são
autorizadas a construir locais de culto de acordo com os requisitos legais de saúde e segurança. De acordo com o artigo
19º (nº 6), os locais de culto e outros edifícios destinados exclusivamente ao culto estão isentos de impostos.
A Constituição e as leis do Chile protegem a liberdade religiosa de mais de 2.000 grupos religiosos reconhecidos no
país. Qualquer grupo religioso pode candidatar-se ao estatuto de organização sem fins lucrativos. O Ministério da Justiça
não pode recusar um pedido de registo, mas pode opor-se a qualquer submissão no prazo de 90 dias se houver lacunas
relativas aos pré- requisitos legais na candidatura. A entidade que concorre tem 60 dias para se opor aos pontos
apresentados pelo Estado ou para procurar ressarcimento em tribunal. O Estado não pode cancelar o registo de uma
organização religiosa depois de aceitar o seu registo. Cada grupo religioso reconhecido no país pode estabelecer as
suas próprias escolas, clubes e quaisquer outras organizações.
As regras de constituição legal de igrejas e organizações religiosas estão definidas na Lei n.º 19.638 de 1999, que prevê
que ninguém deve ser discriminado com base nas suas crenças religiosas. Esta lei consagra a liberdade religiosa e de
culto, com autonomia e imunidade de coerção. Por isso, cada um pode professar uma crença religiosa à sua escolha,
envolvendo-se em actos de culto em público ou em privado, individual ou colectivamente, celebrando festividades, e

desempenhando os seus ritos. A lei consagra também a liberdade de não desempenhar quaisquer ritos e a liberdade de
abandonar uma religião. A forma de receber educação ou formação religiosa é uma preocupação individual ou de cada
organização. [2] Além disso, no âmbito da Lei n.º 20.609, há medidas contra a discriminação arbitrária, proibindo
qualquer forma de exclusão ou restrição sem justificação razoável, que cause privação, agitação ou ameaça no exercício
legítimo dos direitos fundamentais. Isto aplica-se especificamente quando esta discriminação se baseia em motivos
específicos, incluindo raça, etnia ou religião. Contudo, o tratamento diferenciado é considerado razoável quando a
pessoa está a exercer outro direito fundamental legítimo, como por exemplo a liberdade de consciência, a expressão de
todas as crenças e o livre exercício de todas as religiões.[3] As leis do país devem ter em conta a Constituição, em
particular os direitos e deveres apresentados em detalhe no artigo 19º.
No caso do aborto, a objecção de consciência aplica-se individualmente ao pessoal médico e pode ser invocada por
uma instituição.[4]

Incidentes
Em Outubro de 2016, a deputada do Partido Comunista Camila Vallejo propôs a eliminação da invocação do nome de
Deus na abertura das sessões da Câmara dos Deputados e das suas comissões, para garantir a natureza secular do
Estado chileno.[5]
Em Setembro de 2017, a presidente Michelle Bachelet e outros líderes políticos participaram numa cerimónia de acção
de graças organizada por várias Igrejas Evangélicas para assinalar o Dia da Independência do país. Durante a
cerimónia, alguns pastores expressaram-se contra a presidente e criticaram duramente as leis do aborto e do casamento
entre pessoas do mesmo sexo aprovadas pelo Governo. A presidente foi também insultada pelo público no exterior da
igreja. O Governo expressou o seu desagrado com este comportamento, após o qual o bispo evangélico disse que iria
enviar uma carta a pedir desculpas à presidente.[6]
Em Junho de 2017, o Conselho Consultivo Inter-Religioso do Gabinete Nacional de Assuntos Religiosos (Oficina
Nacional de Asuntos Religiosos, ONAR) publicou um código de ética para promover uma cultura de paz. E apelou a
todas as religiões e mundivisões que aderissem a este código de ética.[7] Em Setembro de 2017, com o apoio do ONAR,
a Associação de Diálogo Inter- Religioso para o Desenvolvimento Humano (Asociación de Diálogo Interreligioso para el
Desarrollo Humano, ADIR) foi lançada para promover o diálogo inter-religioso.[8]
Durante o período de 2016-2018, foi debatida uma proposta de lei para legalizar o aborto em três situações específicas
(risco de vida para a mulher, inviabilidade do feto e violação). Várias igrejas expressaram-se contra a proposta de lei.
Esta foi aprovada em Setembro de 2017, incluindo o direito de objecção de consciência por parte de médicos e outro
pessoal de saúde. O Tribunal Constitucional decidiu que a lei deve permitir que as instituições aleguem igualmente o
direito à objecção de consciência.[9] Em Janeiro de 2018, o protocolo para a objecção de consciência individual ou das
instituições foi aprovado. Contudo, não permite que as instituições exerçam o direito de objecção de consciência se
tiverem assinado acordos com o Serviço Nacional de Saúde para prestação de serviços ginecológicos e obstétricos.
Dois hospitais ligados à Igreja desafiaram o protocolo apresentando recurso da decisão. Em Março, depois de um novo
Governo ter entrado em funções, foi adoptado um novo protocolo que revogou o de Janeiro. No entanto, o gabinete da
Procuradoria-Geral decidiu que nenhum dos protocolos cumpria a lei.[10] Durante o período em análise, o dia de São
Lourenço e os dias da visita do Papa Francisco foram declarados feriados por razões religiosas.[11]
Em Janeiro de 2018, o Papa Francisco visitou o Chile. A visita foi complicada por ter ocorrido no meio de uma crise de
abusos sexuais envolvendo a Igreja e houve pouca participação entre os fiéis.[12] Durante a visita, o município de
Iquique erigiu uma cruz de dez metros de altura à entrada da cidade, que agora permanece como memória da visita do
Papa.[13]
Ataques contra igrejas, incluindo fogo posto, continuaram na região de Araucanía. Em Junho de 2016, durante um
serviço religioso numa igreja evangélica num distrito rural, um grupo de homens armados entrou no local de culto e

pegou-lhe fogo. Em Abril de 2018, dois dos homens que estiveram envolvidos neste incidente foram condenados a 10
anos de prisão.[14] Em Setembro de 2017, indivíduos não identificados incendiaram três igrejas em diferentes
comunidades mapuche.[15] Uma série de ataques ocorreu antes e depois da visita do Papa Francisco, maioritariamente
contra locais de culto católicos: quatros ataques de fogo posto foram reportados na capital, enquanto seis ocorreram em
Araucanía, com seis capelas católicas e uma capela evangélica destruídas. Nalguns casos, foram encontrados panfletos
de oposição à visita papal. Os ataques foram ligados aos Mapuche, um povo indígena que reivindica terras.[16] A
presidente Chilena, Michele Bachelet, condenou os ataques.[17]
Outros ataques contra igrejas incluíram um incidente em Junho de 2016, quando homens encapuzados invadiram uma
igreja no centro de Santiago. Levaram uma imagem religiosa do Cristo crucificado para a rua e partiram-na aos bocados.
[18] Em Setembro de 2017, um jovem considerado culpado de danificar um monumento nacional e de profanar objectos
sagrados foi condenado.[19] Em Julho de 2016, duas imagens exteriores da Catedral de Melipilla foram profanadas e,

em Janeiro de 2018, um grupo de indivíduos armados entraram num Santuário de Schoenstatt, ameaçaram algumas
irmãs e roubaram a coroa de Nossa Senhora.[20]
Durante o período em análise, foram celebradas festas religiosas tradicionais, incluindo a Festa da Tirana que incorpora
religião e mundivisão andina,[21] e a peregrinação da Virgem de Lo Vásquez em Dezembro, o que obrigou ao envio de
forças policiais e pessoal para garantir a segurança das estradas. O santuário localiza-se a meio caminho da autoestrada que liga Santiago a Valparaíso. [22]
Em Maio de 2018, o Tribunal de Recurso de Temuco rejeitou o pedido de protecção apresentado pelo machi (xamã)
encarcerado Celestino Córdova contra a gendarmerie chilena por lhe negarem uma folga para participar num ritual
mapuche.[23]
Em Maio de 2018, foi reportado que um grupo de legisladores planeava apresentar uma proposta de lei ao Congresso
que obrigará os sacerdotes crimes dos quais tenham conhecimento.[24]

Perspectivas para a liberdade religiosa
Durante o período em análise, os ataques contra igrejas continuaram. Na região central, os ataques estiveram
aparentemente ligados a críticas à Igreja Católica. Na região de Araucanía, parecem estar ligados aos conflitos de
reivindicação de terras que envolvem o povo Mapuche. Contudo, alguns observadores acreditam que grupos extremistas
se apropriaram desta questão, aproveitando-se da situação num esforço para destabilizar a ordem social. A maior parte
dos mapuche são cristãos, que são afectados pelos ataques. Outros actos violentos e não violentos foram reportados
em ligação com assuntos religiosos e sem ligação com a causa mapuche. Isto é indicativo de um clima de intolerância
da parte de crentes e não crentes. A polícia apresentou acusações para os actos de violência e os tribunais tentaram
julgar os casos.
Também há alguns sinais positivos de tolerância religiosa. As festas tradicionais e as celebrações religiosas de base
continuam a ocorrer em público. A Associação de Diálogo Inter-Religioso para o Desenvolvimento Humano foi criada
com apoio do Governo. Apesar de persistirem os ataques contra igrejas, a maior parte deles concentraram-se numa
região e não são representativos do clima geral de respeito e co-existência pacífica entre religiões no país. Travar os
ataques contra locais de culto e outros lugares religiosos continua a ser um desafio para que o Estado possa garantir a
liberdade religiosa em todo o país.
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