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Relatório da liberdade religiosa

Colômbia
Manteve-se / Inalterado

Religião
Cristãos : 95.2%
Agnósticos : 2.6%
Espiritistas : 1.0%
Outras : 1.2%

População
48.654.000

Superfície
1.141.748 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efectiva
O artigo 1.º da Constituição da Colômbia [2] define o país como um estado de direito. A Constituição afirma que a
república é democrática, pluralista e baseada no respeito pela dignidade humana, solidariedade e primado do interesse
geral. O governo supervisiona agências que protegem a vida, a dignidade, as crenças e outras liberdades individuais
legalmente estabelecidas.
O estado colombiano proíbe todas as formas de discriminação, incluindo por motivos religiosos. A liberdade de
consciência, a liberdade religiosa e a liberdade de culto são reconhecidas como direitos fundamentais. [3]
De acordo com o Tribunal Constitucional da Colômbia, o mais alto tribunal que protege os direitos fundamentais, a
liberdade de consciência é aplicada em três formas: “(i) ninguém pode ser sujeito a assédio moral ou perseguição por
causa das suas convicções ou crenças; (ii) ninguém deve ser obrigado a revelar as suas convicções; (iii) e ninguém
deve ser obrigado a agir contra a sua consciência”. [4] Contudo, o direito à liberdade de consciência não é absoluto e
está limitado pelo respeito aos direitos dos outros.
Embora estreitamente ligado, o direito à liberdade de consciência é compreendido na Colômbia como um direito distinto
do direito à liberdade religiosa. Daí que a Colômbia garanta o direito à liberdade de consciência ao mesmo tempo que
proíbe atividades que se opõem às crenças religiosas. [5]
Na sequência do Acordo com a Santa Sé, o artigo 19.º da Constituição afirma que “todas as confissões religiosas e
igrejas são igualmente livres perante a lei”. [6] Assim, o Ministério do Interior inclui um Gabinete de Assuntos Religiosos
responsável pelo reconhecimento legal dos grupos religiosos não católicos. De acordo com dados do Ministério do
Interior, há “6.500 entidades religiosas no registro estatal, e mais de 90% das pessoas professam uma crença religiosa”.
[7]

Os cristãos representam 95% da população colombiana, e 90,04% dos cristãos são católicos.
No dia 6 de março de 2018, o Ministério do Interior implementou o decreto n.º 437, uma nova política pública sobre
liberdade religiosa. [8] Ainda é cedo para medir o seu sucesso.

Incidentes
Em fevereiro de 2017, o Tribunal Constitucional decidiu sobre uma iniciativa de cidadãos que contestava a
constitucionalidade da Lei n.º 891 de 2004, “pela qual as procissões da Semana Santa e o festival musical religioso de
Popayán são declarados como fazendo parte do patrimônio cultural nacional”. Embora os que constestavam tenham
afirmado que esta lei viola a liberdade religiosa e de culto, o tribunal decidiu que não há infração destes direitos, pois a
lei não estabelece uma religião oficial, mas simplesmente declara estes festivais como fazendo parte do patrimônio
cultural nacional da Colômbia. O tribunal afirmou que a lei cumpria a obrigação constitucional do Estado de reconhecer e
exaltar o patrimônio cultural imaterial do
país. [9]
No dia 27 de julho de 2017, o Padre Diomer Chavarría foi assassinado na paróquia de Puerto Valdivia. O sacerdote “fez
o sacrifício máximo no exercício da sua missão ontem à noite, 27 de julho”, [10] disse a diocese numa declaração.
Três meses mais tarde, o Padre Abelardo Antonio Muñoz Sánchez, de 41 anos de idade, foi assassinado em 3 de
outubro de 2017 em San Antonio, um bairro de Rionegro, uma vila na estrada principal para La Ceja. [11] No mesmo
mês, criminosos profanaram um cemitério na vila de Palmira. Ao falar sobre estes e outros incidentes relacionados, o
Padre Dimas Orozco, pároco de La Buitrera, disse que há “muitas pessoas que praticam rituais satânicos e que retiram
os ossos dos mortos para realizar atos sacrílegos”. [12]
No dia 22 de maio de 2018, “um grupo de indivíduos não identificados atacou o Santuário da Divina Misericórdia em
Bogotá”, reportou a diocese de Fontibón. Os criminosos quebraram várias janelas do santuário e danificaram o escritório
da paróquia, os auditórios e a casa onde morava o Padre Jesús Hernán Orjuela.” [13] Também os cemitérios de Puente
Sogamoso e Honda foram profanados. [14]
Talvez os procedimentos legais que mais se aproximaram de conotações religiosas na Colômbia tenha sido o
julgamento C-100 de 2018. [15] No dia 22 de março, o Tribunal Constitucional rejeitou um pedido de um prisioneiro que,
por ser da fé pentecostal, alegava que os seus direitos à liberdade religiosa e de culto tinham sido infringidos por não ter
lhe sido autorizado trabalhar aos domingos e feriados para reduzir a sua pena. Para ele, estes direitos estavam sendo
violados, obrigando-o a reconhecer os dias sagrados católicos. [16] Na sua decisão, o tribunal esclareceu que estes
direitos não são absolutos e que incluem limites razoáveis. Neste caso particular, o direito do prisioneiro à liberdade de
culto não tinha sido violado. Pelo contrário, esta pausa destina-se a garantir que os presos têm um tempo de descanso,
com a possibilidade de trabalharem nesses dias desde que o diretor da prisão o permita. [17]

Perspectivas para a liberdade religiosa
A liberdade religiosa na Colômbia está diretamente ligada à complexa situação política do país, que passa por um
conflito. O ressurgimento da violência colocou o clero e outros religiosos em risco, em especial nas áreas de conflito
armado. [18] Incidentes deste tipo multiplicaram-se nos últimos dois anos com o surgimento de gangues criminosas
armadas em várias partes do país. Nestas regiões, a violência resultou na deslocação de mais de 6,8 milhões de
colombianos ao longo dos últimos 50 anos, incluindo mais de 63.000 durante o ano passado e até este ano. Isto significa
que a Colômbia, de acordo com o relatório do Registros Unificado de Vítimas, tem a segunda maior população de
deslocados internos do mundo depois da Síria. [19]
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