
 | ACN - Aid to the Church in Need

GA
NA

RELIGIÃO

Christians
 Área

238,537 Km2

PIB per capita

4,228 US$

População

30,733,755
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
43.5

Outras

18.1%

72.6%
Muçulmanos

0.5%
Religiões tradicionais

8.8%

GANA

Cristãos

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República do Gana é um dos países de África mais es-
táveis politicamente.1 Isto é verdade em relação aos direi-
tos humanos fundamentais2 e em relação ao desenvolvi-
mento económico. 

Nos termos do artigo 12.º (n.º 2) da Constituição, “todas 
as pessoas no Gana, independentemente da sua raça, 
local de origem, opinião política, cor, religião, credo ou 
sexo, têm direito aos direitos humanos e liberdades fun-
damentais do indivíduo”.3 O artigo 21.º (n.º 1, alínea c) 
reconhece “a liberdade de praticar qualquer religião e de 
manifestar tal prática”.4

Como qualquer ONG, os grupos religiosos devem regis-
tar-se junto das autoridades. Embora o registo os isente 
de uma série de impostos, incluindo impostos sobre esco-
las e universidades privadas, a maioria não o faz. A falta 
de registo não é penalizada.5

O ensino religioso nas escolas públicas é obrigatório e 
os alunos não podem optar por não participar. Elementos 
tanto do Cristianismo como do Islamismo estão incluídos 
no programa escolar. A educação islâmica é coordenada 

por uma unidade especial do Ministério da Educação. São 
permitidas escolas privadas baseadas na fé, mas devem 
seguir o programa do Ministério, excepto para as escolas 
internacionais.6

Em 2000, o Gana assinou o Pacto Internacional sobre Di-
reitos Civis e Políticos.7

Mais de dois terços (72,6%) da população do país são 
cristãos. Em proporção, os muçulmanos são comparativa-
mente menos (18,1%). A maioria dos Muçulmanos gane-
ses são sunitas.8 O extremismo islâmico é raro no Gana. 

As relações entre cristãos e muçulmanos têm sido tradi-
cionalmente pacíficas.9 No âmbito da Conferência sobre 
Religião e Paz, que inclui a Conferência Episcopal Ca-
tólica, cristãos e muçulmanos estão a trabalhar de forma 
construtiva para um objectivo partilhado de coexistência 
pacífica.10

Graças a uma situação económica e política estável, as 
relações entre as diferentes comunidades religiosas do 
Gana são exemplares em muitos aspectos, contrastan-
do com alguns outros países da região.11 A experiência 
do Gana mostra que as tensões religiosas são frequente-
mente menos drásticas onde há menos pobreza. 
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GANAINCIDENTES E EVOLUÇÃO
Há muito que o Gana tem sido considerado como uma 
âncora de estabilidade e um exemplo de coexistência pa-
cífica na África Ocidental. O presidente Akufo-Addo, um 
cristão, e o vice-presidente Mahamudu Bawumia, um mu-
çulmano, enfatizam repetidamente a importância da coe-
xistência religiosa pacífica em declarações públicas.12

No período em análise, continuaram as preocupações 
relativamente ao crescimento de pessoas que se “auto-
denominam” como pastores. A situação tem provocado 
o debate no parlamento sobre qual a melhor forma de 
controlar o fenómeno, incluindo sugestões “para que seja 
criado um organismo independente que actue como um 
controlo da actividade da Igreja”.13 Os legisladores, por 
um lado, exprimiram mal-estar por as chamadas Igrejas 
unipessoais extorquirem dinheiro aos pobres para vive-
rem luxuosamente, mas, por outro, consideraram que a 
promulgação de leis para gerir esta situação pode ser in-
justificada, uma vez que a Constituição protege a liberda-
de religiosa.14

Grupos de cúpula protestantes, incluindo o Conselho 
Cristão do Gana e a Conferência Episcopal Carismática 
do Gana, emitiram declarações a criticar a legislação pro-
posta, apelando em vez disso à auto-regulação.15

O debate prosseguiu sobre um plano controverso do pre-
sidente Akufo-Addo para construir uma catedral nacional 
cristã interdenominacional, situada junto ao parlamento 
ganês. A proposta, apresentada em Março de 2017, é 
publicitada como um meio para criar unidade nacional.16 
O ministro dos Centros Urbanos, Mustapha Abdul-Hamid, 
afirmou: “especialmente num país como o nosso, que 
está fortemente dividido em tantas coisas: etnicidade, po-
lítica, etc. Uma nação como o Gana precisa de um símbo-
lo como este que nos permita unirmo-nos”.17

Pela primeira vez, o Imã Chefe Nacional, Xeque Osman 
Nuhu Sharubutu, participou nos cultos de Domingo de 
Páscoa na Catedral do Cristo Rei em Acra, tendo sido 
acolhido pelo Pe. Andrew Campbell, pároco da igreja. O 
esforço foi em geral calorosamente recebido pelo público 
ganês como um sinal “que fomenta a coesão religiosa e a 
coexistência pacífica”.18

Os esforços do Gana no sentido da coexistência pacífica 
contrastam com uma região cada vez mais marcada pela 
violência, predominantemente levada a cabo por organi-
zações criminosas e grupos islamistas. 

O Gana faz fronteira com o Burkina Faso a norte e com 
a Costa do Marfim a oeste. Ambos os países são afec-
tados em graus variáveis pelo terrorismo, embora o 
Burkina Faso tenha sido o mais duramente atingido pela 
violência.19 Desde Abril de 2015, uma insurreição sa-
lafita-jihadista resultou em ataques em todo o norte do 
Burkina Faso e representa uma ameaça à coexistência 
tradicionalmente pacífica naquele país.20 Os incidentes 
terroristas contra as comunidades católicas, por exemplo 
em Maio de 2019,21 continuaram durante todo o período 
abrangido por este relatório. Desde Agosto de 2020 que 
aumentaram as preocupações de que seja apenas uma 
questão de tempo até que a situação de segurança no 
Gana seja afectada. 

Isto levou a uma maior consciência da necessidade de 
vigilância no país. O Arcebispo da capital, John Bonaven-
ture Kwofie, observou que com a ameaça do terrorismo a 
aproximar-se o nível de “alerta” para a protecção dos fiéis 
que participam nos cultos religiosos dominicais e eventos 
cristãos teve de ser aumentado, após consulta com a po-
lícia.22 As igrejas estão agora sob medidas de protecção 
e as pessoas são alertadas para permanecerem atentas 
de modo a protegerem “pessoas inocentes” que “vêm à 
igreja para prestar culto”.23

Por exemplo, no âmbito do reforço das directrizes de se-
gurança, uma das paróquias da Arquidiocese de Acra, 
a Igreja de Cristo Rei, proibiu as mochilas.24 O Governo 
também intensificou os controlos fronteiriços após os ata-
ques de 15 de Fevereiro de 2019 por um grupo salafita 
no Burkina Faso.25 Nesse dia, quatro agentes aduanei-
ros foram mortos no posto de controlo em Nohao, perto 
da fronteira do Gana.26 O Pe. António César Fernández, 
missionário espanhol dos Salesianos de Dom Bosco, 
também foi morto no ataque.27 Perante a frágil situação 
de segurança, milhares de refugiados do Burkina Faso 
procuraram refúgio nas aldeias fronteiriças do Gana. O 
Centro Africano de Estudos de Segurança e Inteligência 
(ACSIS) alertou para possíveis ataques de grupos salafi-
tas sediados no Burkina Faso a igrejas e hotéis em países 
vizinhos como o Gana.28

Esta acção foi corroborada por uma declaração emitida a 
8 de Maio de 2019, na qual as Nações Unidas alertaram 
para o risco de que as actividades terroristas se pudes-
sem propagar aos países costeiros da África Ocidental, 
incluindo o Gana. Neste contexto, o Arcebispo Bonaven-
ture Kwofie propôs que os líderes da Igreja desenvolves-
sem as suas próprias estratégias de segurança para as 
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suas comunidades.29

Numa reunião dos bispos católicos da região em Novem-
bro de 2019, organizada pelo Catholic Relief Services 
(CRS), a discussão centrou-se em formas de combater 
a crescente ameaça dos grupos jihadistas, antagonismos 
étnicos e outras barreiras ao desenvolvimento. “O CRS e 
a liderança da Igreja local irão abordar as raízes dos con-
flitos: pobreza, desemprego juvenil, falta de educação e a 
erosão do tecido social”, lê-se na declaração dos bispos.30 
Os bispos também sublinharam o seu desejo de procurar 
caminhos eficazes para a prevenção de conflitos, paz du-
radoura e vida sustentável.31

Em Março de 2020, as autoridades do Gana impuseram 
um bloqueio ao país após a Organização Mundial de 
Saúde ter emitido um alerta de pandemia COVID-19. Tal 
como em outros países, o Governo ganês tomou medi-
das que restringiram drasticamente a vida religiosa sem a 
eliminar completamente. Isto afectou todas as religiões e 

denominações.32 A 15 de Março, o Presidente Nana Aku-
fo-Addo anunciou a proibição de encontros, incluindo os 
religiosos, como Missas e funerais. O culto nas igrejas e 
mesquitas foi interrompido durante dois meses.33 No início 
de Junho, os locais de culto foram autorizados a reabrir 
sob condições estritas.34

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apesar do número crescente de ataques de grupos crimi-
nosos e militantes islamistas radicais na região, o Gana 
continua a ser um farol de tolerância. Contudo, a ameaça 
de um alastramento da situação dos países à sua vol-
ta continua a ser real. O futuro da liberdade religiosa no 
Gana, embora presentemente estável, é difícil de prever. 
Apesar disso, há esperança nos esforços da liderança 
política e religiosa do Gana para procurar abertamente o 
diálogo e manter a coesão religiosa.
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