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AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS - Liberdade religiosa e Nova Evangelização
na agenda dos Bispos
Washington (Agência Fides) – Abre-se hoje, 13 de junho, a Assembleia dos Bispos dos Estados Unidos, depois de
uma longa campanha nas Igrejas locais para que os Bispos expressem oficialmente suas preocupações a respeito
das violações da liberdade religiosa por parte de governos e tribunais. A este tema, os Bispos estadunidenses
dedicarão uma parte significativa de sua reunião de primavera, em Atlanta, que se inicia hoje e se encerra em 15
de junho. Os Bispos receberam também um relatório, elaborado pela National Review Board, sobre a "Carta para
a proteção de crianças e jovens", que examina os últimos dez anos, e ouviram as recomendações do Comitê de
revisão a respeito do estudo sobre “As causas e o contexto do abuso sexual de menores por parte de sacerdotes
católicos nos Estados Unidos, 1950-2010".
A discussão sobre a liberdade religiosa incluirá a análise dos eventos nacionais e internacionais e das modalidades
com as quais os Bispos devem continuar a sensibilizar a opinião pública sobre as violações dos direitos religiosos
nos Estados Unidos e no exterior. Sobre isto, é central a disposição do Departamento de Saúde e Serviços
Humanos dos Estados Unidos, segundo a qual, as instituições católicas devem fornecer cobertura de seguro de
saúde a seus funcionários, que por sua vez, devem obedecer a algumas disposições contrárias aos princípios da
Igreja católica (com aborto, anticoncepcionais artificiais, esterilização). A disposição foi anunciada no último dia
primeiro de agosto, como parte de uma série de regras da Health and Human Services (HHS), mas ainda não
entrou em vigor.
Outras preocupações dos Bispos partem das sentenças e decisões políticas que obrigaram instituições católicas a
confiar a terceiros o exame de casos de adoção e de guarda temporária, anteriormente administradas por elas. Na
agenda está previsto também um espaço para organizar os planos pastorais relacionados ao tema "Nova
Evangelização: Fé, Culto, Testemunho". (CE) (Agência Fides, 13/06/2012)
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