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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Os Cristãos constituem a maior comunidade religiosa (90%) 
no Reino do Lesoto. Em termos de política estatal, não exis-
tem “requisitos estabelecidos para o reconhecimento de 
grupos religiosos [...]. A maioria dos grupos religiosos regis-
tam-se, mas não há penalização para aqueles que não o 
fazem”.1 Aqueles que se registam estão isentos de imposto 
sobre o rendimento. 

Cerca de 83% das escolas primárias do Lesoto e 66% das 
escolas secundárias são propriedade de Igrejas e por elas 
geridas.2 A Constituição permite aos estudantes optarem 
por não participar em aulas religiosas, mas nenhum esco-
lheu essa opção.3

Os professores são pagos pelo Estado, que também esta-
belece o programa curricular a aplicar em todas as escolas. 
O artigo 13.º (secção 3) da Constituição do Lesoto declara 
que nenhum estudante é “obrigado a receber instrução reli-
giosa ou a participar ou assistir a qualquer cerimónia religio-
sa” sem o seu consentimento.4

Os patronos das escolas denominacionais são principal-
mente a Igreja Católica, a Igreja Anglicana e a Igreja Evan-
gélica do Lesoto. A Igreja Anglicana é a terceira maior de-

nominação do país. Algumas escolas são também geridas 
pela Igreja Metodista. O Lesoto introduziu o ensino básico 
gratuito no ano 2000. Foram construídas várias escolas es-
tatais novas, em alguns casos substituindo escolas deno-
minacionais. Contudo, a grande maioria das escolas estão 
ainda nas mãos da Igreja.

O Lesoto é uma monarquia constitucional e o Rei Letsie III 
é o chefe de Estado. A Constituição de 1993 (revista em 
2018) garante direitos humanos e liberdades fundamentais 
(artigo 4.º, secção1), incluindo a liberdade de consciência, 
liberdade de expressão e liberdade de não ser discrimina-
do, independentemente da raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou outra opinião.5 O artigo 13.º (secção 1) 
é dedicado à liberdade individual de consciência e declara 
explicitamente que estas protecções incluem “liberdade de 
pensamento e de religião, liberdade de mudar a sua religião 
ou crença e liberdade para, sozinho ou em comunidade, em 
público como em privado, manifestar e propagar a sua reli-
gião ou crença através do culto, do ensino, da prática e da 
observância”. A liberdade de associação, que também se 
aplica aos encontros religiosos, é descrita em pormenor no 
artigo 16.º.

A Igreja Católica ajudou a fundar o Partido Nacional da Ba-
sutolândia (agora chamado Partido Nacional do Basotho) 
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LESOTO
em 1959, enquanto o Partido do Congresso da Basutolân-
dia está alinhado com a Igreja Protestante.6 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Alguns membros do clero anglicano têm mostrado descon-
tentamento com o Bispo Adam Mallane Taaso, bispo da 
Diocese do Lesoto, por causa do seu envolvimento na polí-
tica. O mais recente incidente data de Dezembro de 2018, 
quando o bispo entregou um prémio à MoAfrika FM, uma 
estação de rádio com sede em Maseru.7 Contudo, o Rev. 
Maieane Khaketla já tinha escrito em 2015 ao Arcebispo 
Thabo Cecil Makgoba da Cidade do Cabo, primaz da Igreja 
Anglicana da África Austral, para se queixar sobre o assun-
to.8

Com excepção do acima referido, não houve mudanças ins-
titucionais particulares ou eventos importantes que tivessem 
dificultado a liberdade religiosa. No clima liberal do país, os 
grupos religiosos são livres de trabalhar sem impedimentos 
para aprofundar a fé dos seus fiéis. 

Em Fevereiro de 2020, o país foi atingido por um escândalo 

político. O primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Thabane, 
foi acusado de assassinar a sua ex-mulher, Lipolelo Thaba-
ne, em Junho de 2017.9 O primeiro-ministro partiu imediata-
mente para a África do Sul para procurar “cuidados médicos 
de emergência”.10 Sob pressão, acabou por se demitir em 
Maio de 2020.11 A acusação está igualmente a investigar o 
papel que a terceira esposa de Thabane, Maesaiah Thaba-
ne, possa ter desempenhado neste assassinato.12 Uma vez 
que o casal celebrou o seu matrimónio numa cerimónia ca-
tólica, o resultado do julgamento pode ter consequências 
canónicas para eles13 e o seu casamento pode ser conside-
rado inválido de acordo com o cânone 1090.14

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não foram noticiadas violações à liberdade religiosa no país 
nos últimos anos. No entanto, o Lesoto é um dos países 
mais pobres do mundo e tem sido afectado pela seca perió-
dica.15 Onde quer que a pobreza prevaleça, as tensões por 
motivos religiosos não estão longe. A este respeito, não é 
certo que as boas relações entre religiões se mantenham, 
especialmente se as pressões sociais aumentarem.
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