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Relatório da liberdade religiosa

Filipinas
Manteve-se / Inalterado

Religião
Cristãos : 90.6%
Muçulmanos : 5.5%
Religiões tradicionais : 2.3%
Outros : 1.6%

População

Superfície

102.250.000

300.000 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efectiva
Desde 1899, quando as Filipinas se tornaram na primeira república democrática na Ásia, a liberdade religiosa tem sido
sempre defendida como um pilar das várias Constituições que o país tem tido, inclusive quando foi destruído pela guerra
ou esteve sob domínio de uma ditadura. A actual Constituição de 1987 não é excepção e a liberdade religiosa está
consagrada no artigo 3º (secção 5) (“Carta de Direitos”) nos seguintes termos: “Nenhuma lei será feita em relação ao
estabelecimento de uma religião ou à proibição do seu exercício. O exercício livre e o gozo da profissão e do culto
religioso, sem discriminação ou preferência, será permitido para sempre. Nenhum teste religioso será necessário para
exercer direitos civis ou políticos.” 1
Além disso, as Filipinas não têm religião estatal. O preâmbulo da Constituição especifica que esta é promulgada pelo
“povo filipino soberano” que “implora o auxílio de Deus Todo-Poderoso”. Apesar de a Igreja Católica ter um lugar
reconhecido na vida política nacional (os católicos constituem cerca de 80% da população), isso não significa que a
religião católica esteja consagrada na Constituição, uma vez que a lei fundamental consagra o princípio “inviolável” da
separação entre a Igreja e o Estado (artigo 2º, secção 6, da Constituição, relativo à “Declaração de Princípios e Políticas
Estatais”).
Contudo, a Constituição não ignora ou desconsidera as religiões. Por exemplo, o artigo 6º, secção 28, nº 3, relativo ao
papel do Congresso, prevê uma isenção fiscal para instituições envolvidas em actividades “religiosas, caritativas ou
educativas”, especificando que estas instituições podem ser “obras de caridade, igrejas e paróquias ou conventos que
lhes pertençam, mesquitas, cemitérios sem fins lucrativos”. No entanto, a ênfase no regime legal estrito de separação
entre a Igreja e o Estado é destacada no nº 2, secção 29 do mesmo artigo 6º, onde se escreve que “nenhum dinheiro ou
bem público [do Estado]” pode ser usado, directa ou indirectamente, para beneficiar qualquer “seita, igreja,

denominação, instituição sectária ou sistema religioso” ou para beneficiar qualquer “sacerdote, pregador, ministro, ou
professor de religião, ou dignitário enquanto tal”; contudo, o mesmo nº 2, secção 29 do artigo 6º prevê financiamento
público para capelanias em ambientes fechados (como por exemplo as forças armadas, as prisões ou os orfanatos
públicos).
Este sistema legal de separação estrita entre Igreja e Estado não viola a liberdade educativa dos pais. O artigo 14º,
secção 3, nº 3 da Constituição – disposição legal focada em particular na educação – estabelece o direito de os alunos
inscritos em escolas públicas receberem instrução religiosa de acordo com a sua filiação religiosa “dentro do horário
habitual das aulas”. O mesmo nº 3, secção 3 do artigo 14º estipula que isto ocorrerá “sem custos adicionais para o
Governo.”
Sendo um país predominantemente cristão, as Filipinas têm uma pequena minoria muçulmana, parcialmente
concentrada na grande ilha de Mindanau a sul. A integração desta minoria religiosa,
combinada com uma filiação cultural e étnica específicas, tem sido e continua a ser uma grande questão no seio da
política nacional. A Constituição reflecte esta questão no artigo 10º, relativo ao “governo local”. Pode ler-se na secção 1
do artigo 10º que a ilha “muçulmana de Mindanau” receberá o estatuto de “região autónoma”, um projecto que é
reiterado na secção 15 e na secção 19 do mesmo artigo 10º. Aí especifica-se também que, “no prazo de 18 meses” após
o estabelecimento das instituições sancionadas por esta Constituição promulgada em 1987, esta autonomia da ilha
muçulmana de Mindanau deveria ter sido implementada, uma promessa que não foi cumprida desde então.
Além disso, o código penal criminaliza gravemente qualquer ataque intencional a locais de culto ou
edifícios religiosos, e esses ataques são puníveis como crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. O sistema
judicial filipino defende cuidadosamente a liberdade religiosa de todos: em Janeiro de 2018 foi tornada pública a decisão
de Julho de 2017 do Supremo Tribunal a favor de Denmark Valmores. Enquanto membro da Igreja Adventista do Sétimo
Dia, Valmores sentiu-se discriminado porque tinha de participar em aulas e realizar exames ao sábado, o dia sagrado
para os Adventistas do Sétimo Dia. De acordo com a secção 5 da Carta de Direitos consagrada na Constituição de
1987, o juiz do Supremo Tribunal [2] decidiu a favor de Denmark Valmores.
Apesar do que aqui é referido, as relações entre as religiões e o Estado nas Filipinas não são tão
separadas como a Constituição estipula e durante o período em análise houve vários confrontos.

Incidentes
Rodrigo Duterte, o presidente iconoclasta das Filipinas, antagonizou a Igreja Católica pouco antes da sua eleição a 9 de
Maio de 2016. No início de Maio de 2016, Duterte disse que a Igreja Católica era “a instituição mais hipócrita”. Em
Outubro do mesmo ano, quando a campanha contra as drogas estava a ganhar ímpeto e centenas já tinham morrido
durante a iniciativa, o Presidente chamou aos membros do clero católico “filhos da p***” por criticarem as suas acções
nesta área.[3] Em Dezembro, declarou que a Igreja era “boa apenas para angariar dinheiro e mendigar”, mas que não
dava nada em troca.[4]
Neste contexto, não é surpreendente que várias organizações relacionadas com a Igreja Católica tenham sido alvo do
Governo das Filipinas. Em Fevereiro de 2018, a organização Repórteres Sem Fronteiras denunciou o facto de “durante
mais de um ano, a principal emissora de rádio do país, Catholic Media Network [Rede Católica de Meios de
Comunicação], estar à espera da renovação da sua licença, que foi bloqueada no Congresso. Apresentado a 24 de
Janeiro de 2017 ao Comité Parlamentar encarregado da questão, o pedido ainda não foi incluído na ordem de trabalhos.
Embora a licença desta famosa emissora de rádio com 25 anos de existência tenha expirado a 4 de Agosto, a
Conferência Episcopal das Filipinas, que gere esta rádio, está agora preocupada que as suas 54 estações de rádio
acabem por ser todas encerradas.”[5]
Pessoas individuais têm igualmente sofrido pressões. A 16 de Abril de 2018, o Gabinete de Imigração deteve a Irmã
Patricia Fox, uma freira australiana de 71 anos de idade da província filipina das Irmãs de Nossa Senhora de Sião. A

razão invocada para a sua detenção foi o seu envolvimento em “actividades políticas ilegais”, incompatível com o
estatuto do seu visto de residente nas Filipinas. Libertada no dia seguinte, a Irmã Patricia recebeu ordem para
abandonar o território nacional no prazo de 30 dias. O sacerdote redentorista Oliver Castor, membro da Associação
Rural Missionária das Filipinas, acredita que o Governo está a tentar “impedir o trabalho da Igreja com os pobres”
através da expulsão da Irmã Patricia.[6]
Contudo, a Igreja Católica e o Presidente conseguiram encontrar alguma plataforma de entendimento. As Filipinas são o
único país do mundo, juntamente com o Vaticano, que não legalizaram o divórcio. Regularmente são apresentadas
propostas de lei na Câmara dos Representantes das Filipinas para descriminalizar o divórcio. De cada vez, os bispos
católicos relembram ao país que se opõem a essa descriminalização. A 19 de Março de 2018, a Câmara dos
Representantes votou (134 votos a favor e 57 contra) uma lei a “instituir o divórcio absoluto e a dissolução do casamento
nas Filipinas” (nas Filipinas, o divórcio só é possível para os muçulmanos e o casamento religioso tem força de lei).
Antes de ser promulgada pelo Presidente, a lei deve ser aprovada pelo Senado, a Câmara Superior do Congresso.
Contudo, o presidente Duterte, cujo primeiro casamento foi considerado nulo, reafirmou nesta ocasião que era contra o
divórcio: “para o bem-estar das crianças”. No entanto, há diferenças entre o Presidente e a Igreja Católica relativamente
ao casamento: a 17 de Dezembro de 2017, em Davao, a cidade onde foi presidente da câmara durante 22 anos, Duterte
declarou que era a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, “porque está em sintonia com os tempos
actuais”, disse. Isto contrasta com declarações anteriores em que afirmou que se opunha ao casamento homossexual.
Apesar da inclusão na Constituição da necessidade de encontrar uma solução política para a reivindicação de
autonomia da ilha de Mindanau e da sua minoria muçulmana, não surgiu nenhuma solução duradoura dos vários
governos no poder em Manila. A última grande crise foi o cerco de Marawi. A 23 de Maio de 2017, enquanto era
celebrada missa, homens armados profanaram e pegaram fogo à catedral depois de raptarem o Padre Teresito “Chito”
Suganob, Vigário Geral da Prelatura de Santa Maria do Marawi e reitor da catedral, juntamente com 15 paroquianos. No
mesmo dia, combatentes do grupo Maute, fundado por dois irmãos da região radicalizada do Médio Oriente, tentaram
tomar a maior cidade muçulmana no arquipélago. Seguiram-se cinco meses de combates que terminaram com a derrota
dos insurgentes.
A taxa de mortalidade foi muito pesada: morreram mais de 1.000 pessoas. Quase 400.000 pessoas ficaram feridas.
Mesmo que o Padre Suganob tenha acabado por ser libertado e os combates dados por terminados a 23 de Outubro de
2017, a crise pesa no processo de paz de Mindanau. Foi introduzida a lei marcial em toda a ilha de Mindanau em Maio
de 2017. A zona onde os combates ocorreram permaneceu interdita a civis durante meses e os trabalhos de
reconstrução apenas tiveram início em Maio de 2018. Foi apenas no Domingo de Páscoa (1 de Abril) de 2018, que cerca
de 7.000 residentes foram autorizados pelo exército das Filipinas a regressar brevemente às suas casas. Durante o
decorrer deste longo conflito no sul das Filipinas, onde os elementos étnicos, económicos e políticos estão
inextricavelmente ligados, a dimensão religiosa esteve obviamente presente na vontade dos jihadistas de destruírem e
profanarem a catedral de uma cidade onde os cristãos estão em minoria. Tensões recorrentes continuam a abalar a
região: no domingo, 29 de Abril de 2018, um ataque bombista atingiu a Igreja Católica em Koronadal, uma vila localizada
a 300 km a sul de Marawi. A bomba explodiu depois das missas de domingo, enquanto se realizavam baptismos dentro
do edifício católico. A explosão não fez quaisquer vítimas. [7]
A violência presente na sociedade filipina não poupa os membros do clero católico. A 4 de Dezembro de 2017, o Padre
Marcelito Paez, da Diocese de São José, Nueva Ecija, foi assassinado por atacantes não identificados na vila de Aliaga,
no norte de Nueva Ecija (zona norte do país). Com 72 anos de idade, o sacerdote católico tinha recentemente ajudado
na libertação de um preso político.[8] A 29 de Abril de 2018, outro sacerdote católico, o Padre Mark Anthony Yuaga
Ventura, de 37 anos de idade, foi atingido a tiro duas vezes por um atirador furtivo depois de ter celebrado missa. O
Padre Ventura pertence à Arquidiocese de Tuguegarao (zona norte do país) e era conhecido pelo seu compromisso com
os povos aborígenes da região e pela sua denúncia dos abusos cometidos pelas empresas mineiras que operam na
região. O presidente da Conferência Episcopal das Filipinas, Arcebispo Romulo Valles, apelou a que as autoridades
“ajam rapidamente para levar à justiça os perpetradores” destes assassínios.[9] De acordo com o grupo ecuménico

Promoção da resposta das pessoas da Igreja, o Padre Ventura é o 32.º trabalhador a ter sido assassinado desde 2000;
segundo outras estatísticas, ele é o 15.º sacerdote católico a ser assassinado nas Filipinas desde a década de 70.

Perspectivas para a liberdade religiosa
A nível internacional, tem havido muitas críticas a Rodrigo Duterte. Em Fevereiro de 2018, um relatório dos serviços de
informações norte-americanos (The Worldwide Threat Assessment publicado pelo Gabinete do Director Nacional de
Informações) destacou as suas “tendências autocráticas”.[10] A nível nacional, o debate anda à volta da revisão da
Constituição, desejada pelo presidente Duterte. Os bispos afirmaram que a reforma constitucional prevista, introduzida
sob o pretexto da descentralização e da introdução de uma forma de federalismo no arquipélago, terá um resultado antidemocrático que terá impacto desfavorável nos pobres.[11] Uma vez que a Constituição de 1987 simboliza a ligação dos
Filipinos à democracia após duas décadas de ditadura sob o regime de Marcos, a aposta é alta e há razões para temer
um endurecimento da confrontação, por agora relativamente reduzida, entre a Igreja Católica e o Presidente.
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