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ÁFRICA/ÁFRICA DO SUL - A TV estatal cancela a Missa de Natal do Papa
Francisco; “ato hostil contra os católicos”
Johannesburg (Agência Fides) – O cancelamento da transmissão ao vivo da Missa de Natal do Papa Francisco
pela TV pública sul-africana “demonstra uma inaceitável hostilidade contra a Igreja católica da parte de um órgão
do Estado financiado com dinheiro público”: é o que afirma um editorial do “The Southern Cross”, órgão de
informação da Southern African Catholic Bishops’ Conference (SACBC, que reúne os Bispos da África do Sul,
Botswana e Suazilândia) que critica a decisão da SABC (South African Broadcasting Corporation) de cancelar de
sua programação a transmissão da Missa de Natal da Basílica de São Pedro.
“Embora este não seja o problema mais urgente que a Igreja na África do Sul enfrente”, aponta o editorial, esta
decisão indica um clima “de hostilidade em relação à nossa Igreja”. Recorda-se que o cancelamento da Missa do
Papa da programação da emissora “contradiz a sua própria política de transmissão, que visa assegurar a justa e
igual representação das comunidades religiosas sul-africanas”.
Segundo “The Southern Cross”, o episódio deve ser inserido no contexto de uma “forte marginalização” da Igreja
católica, cuja voz é excluída da rede televisiva a pagamento DStv, que se recusa em incluir em sua grade a TV
católica EWTN, “com o banal pretexto de que seu leque de canais evangélicos cobre adequadamente as
exigências dos cristãos”. Neste caso, afirma o editorial, os católicos podem expressar o seu protesto cancelando
suas assinaturas na emissora, o que não é possível na TV pública, cujo pagamento é obrigatório para todos os que
possuem uma televisão. “Em troca, a SABC tem a obrigação de oferecer um serviço a todos os cidadãos da África
do Sul, incluindo os 7% da população que professa a fé católica”, afirma o editorial, que conclui ameaçando
boicotar os produtos difundidos pela TV de Estado. (L.M.) (Agência Fides 29/8/2014)
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