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Gabinete Deputado João Luiz

REQUERIMENTo Ne ü9 Qroro-

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL JOÃO LUrZ {REPUBL|CANOS).

ASSUNTO: Requer à mesa Diretora da casa, com aquiescência do soberano plenário, na forma

regimental, que seja enviado à embaixada de Angola no Brasil, Presidida pelo Excelentíssimo

Sr. Nelson Manuel Cosme, a solicitação de informações sobre a lgreja Universal em Angola e

graves violações de direitos humanos contra cidadãos Brasileiros.

Senhor Presidente,

Senhores(as) Deputados (as),

JUSTIFICATIVA

Como tem sido noticiado de forma pública e notória pela imprensa, no dia 22/06/2020 um

grupo de bispos e pastores dissidentes da lgreja Universal do Reino de Deus em Angola

ilegalmente tomou o controle de 35 templos da instituição em Luanda e cerca de 50 em outras

províncias do país, como Lunda-Norte, Huambo, Benguela, Malanje e Cafunfo.

As medidas tomadas pelos dissidentes ocorrem após alegações contra a liderança brasileira,

como racismo, impropriedades na gestão financeira e imposição de vasectomia aos pastores e

obreiros.

Em que pese o direito de opinião e expressão dos dissidentes, a medida extrema tomada por

este grupo minoritário atenta contra a boa convivência e harmonia entre o povo brasileiro e
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angolano, infringe contra os direitos religiosos dos membros da IURD em Angola e constitui

grave violação contra as leis e a constituição da República de Angola.

lnicialmente, cabe ressaltar que são falsas as alegações de racismo contra pastores e lideres por

conta de serem negros. Este Deputado que subscreve este requerimento, que também é pastor

da IURD, é negro, descente de escravos, que são oriundos da própria angola e países da áfrica

meridional, assim como a grande maioria da população negra no Brasil. lnfelizmente, as

alegações de racismo têm sido utilizadas para criar uma narrativa midiática e ferir a união do

Corpo de Cristo.

Segundo, conforme nota divulgada pela própria instituição, são falsas as alegações de

imposição de vasectomia, e que a IURD sempre estimula o planejamento familiar, debatido de

forma responsável por cada casal.

A Liberdade de associação e de culto é assegurada pela Constituição da República da Angola,

em seus artigos 48.e e 41.e, respectivamente. A liberdade associativa é direito fundamental

amplo, conforme o texto constitucional:

Artigo 48. (Liberdade de associação)

L. Os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de

qualquer autorização administrativa, constituir associações, desde

que estas se organizem com base em princípios democráticos, nos

termos da lei.

2. As associações prosseguem

interferêncía das autoridades

livremente os seus fins, sem

públicas, e não podem ser
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dissolvidas ou as suas actividades suspensas, senão nos casos

previstos por lei

3. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação

nem coagido por qualquer meio a permanecer nela.

4. São proibidas as associações ou quaisquer agrupamentos cujos

fins ou actividades sejam contrários à ordem constitucional,

incitem e pratiquem a violência, promovam o tribalismo, o

racismo, a ditadura, o fascismo e a xenofobia, bem como as

associações de tipo militar, paramilitar ou militarizadas.

Assim, a expulsão ostensiva e ilegal de membros e associados da lgreja Universal

do Reino de Deus em Angola, sejam eles brasileiros ou angolas, sem que seja assegurado o

direito de defesa prévia e do devido processo legal, viola a Constituição da República da Angola.

Cabe ressaltar que a expulsão de fieis e pastores brasileiros, e seu impedimento

continuar cultuando na lgreja Universal do Reino de Deus em Angola viola frontalmente o

Artigo t2.a da Constituição da República da Angola. lsto porque, segundo o texto

constitucional, dispõe que :

Artigo 12. (Relações internacionais)

1. A República de Angola respeita e aplica os princípios da Carta da

Organização das Nações Unidas e da Carta da União Africana e

estabelece 6 relações de amizade e cooperação com todos os

Estados e povos, na base dos seguintes princípios:

(...)
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e) Respeito dos direitos humanos;

g) Reciprocidade de vantagens;

i) Cooperação com todos os povos para a paz, justiça e progresso

da humanidade.

Ora, o Estado Brasileiro sempre garantiu a plena liberdade associativa e religiosa

dos angolas em seu território, não havendo limitações ou impedimentos para angolas poderem

exercer seus plenos direitos civís, como a liberdade de exercer o múnus religioso ou associativo.

Caracteriza erave violacão de direitos humanos a diferenciação entre brasileiros

e angolanos, no que tange ao direito associativo e religioso, como se ambos estivessem em pé

de desigualdade e como se brasileiros não pudessem exercer liderança em templos ou

associações angolanas, distinção esta que viola a Constituição da República da Angola e

diversos tratados internacionais.

Além disto, ela causa inimizade e indiferença estes povos amigos, ao passo que o

Brasil é um país de matizes africanas, cuja 55% da população é afro-descente, fruto da maior

diáspora africana da história. Tal medida causa tensão e abala laços fraternais centenários de

amizade entre os irmãos brasileiros e angolas, motivo porque pedimos auxilio e ajuda do

Excelentíssimo Embaixador da República da Angola para auxilio na questão.
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A liderança brasileira não se nega a auxíliar o governo em tocante a questões

financeiras, inclusive em obedecer às leis angolas de remessa de capitais. Ressalte-se que ao

contrario do que alegam os dissidentes angolanos, a grande maioria dos recursos arrecadados

em Angola não são expatriados e permanecem em solo africano.

A IURD é igreja presente em mais de I27 países, com forte atuação missÌonária e

social nos países em que evangeliza com atuação no combate a fome e às drogas. Uma

pequena parte dos recursos arrecadados de doações é utilizada na expansão da igreja e custeio

de missionários e obras sociais em outros países.

Da mesma forma como a igreja em Angola foi assistida e abençoada com

donativos da igreja brasileira, hoje ela auxilia no custeio e implantação de igrejas em países

vizinhos, como a Namíbia, Zàmbia e República Democrática do Congo.

Assim, as afirmações dos dissidentes revelam no fundo certo egoísmo e falta de

altruísmo, visto que a igreja em Angola se tornou grande e prospera, e agora se ressente de ter

se auxiliar na expansão do reino de Deus em países africanos vizinhos.

Tal falta de empatia e egoísmo também atingiu a igreja primitiva de Éfeso, no

primeiro século após o nascimento do cristianismo. A igreja, que antes era auxilíadora e

missionária, agora se tornara egoísta e fria espiritualmente, olhando mais para dentro do que

para fora. Por estas mesmas palavras, o Apostolo João exorta no livro de Apocalipse, Capitulo 2

e versículo 2-5:

1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: lsto diz aquele que tem na

sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros

de ouro:

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.s 3.950 - Ed, Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque - Parque Dez

CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

t'lãilltil

Íl@ assembleiaam www.ale.am.gov.br Pánssnaoo otorer-qeme alqt
JOAO LUIZ ALMETDA DA S|LVA - DEPUTADO(A) - 024.913.567í6 eM nnZnOAO,ll,6itO8

cÓolco DE vERlFlcAçÃo : E8382D9D00040F24 . CONSULTE EM httpr/aleam,lkhon.com.br/verlflcador



PODER LEGISTATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança;

sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que

se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos;

3. e tens perseverança e por amor do meu nome sofreste, e não

desfaleceste.

4. Tenho, porém, contra tique deixaste o teu primeiro amor.

5. Lembra-te, pois, donde caíste. e arrepende-te. e pratica as

primeiras obras; e se não, brevemente virei a ti, e removerei do

seu luÊar o teu candeeiro. se não te arrependeres.

Este não é um momento para o egoísmo, de desunião, de cercear a liberdade de

quem discorda. O momento é de permitir a participação de todos, sejam de brasileiros ou de

angolanos, pois a Constituição da República da Angola veda a xenofobia e preconceito contra

qualquer um.

Portanto, solicitamos à Embaixada da Angola no Brasil que forneçam

informações sobre a questão da lgreja Universal do Reino de Deus em Angola, sobre o

desrespeito aos direitos humanos de cidadãos brasileiros e seu direito associativo e religioso e

sobre o esbulho ilegal de templos e outras propriedades da lgreja Universal do Reino de Deus

em Angola.

Diante do exposto, solicito aos nobres Pares, a aprovação deste Requeri mento

e em seguida, que seja encaminhada cópia à Embaixada da Angola no Brasil, presidida pelo
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Excelentíssimo Sr. NELSON MANUEL COSME, localizado na St. de Habitações lndividuais Sul QL

6, CEP 71620-055, Brasília/DF.

PLENÁRIO DA ASSEMBLETA LEG|SIAT|VA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

MANAUS 10 DE JULHO DE 2020.

JO
Depufodo uql
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