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Para economista, conquista de novos fiéis é desafio para 
o papa Bento XVI 

 

 
 
Agencia Brasil 

 
23:46 20/04 

 
A conquista de fiéis que deixaram a Igreja Católica nos últimos anos será um dos desafios 
do novo papa, Bento XVI, na opinião do economista Marcelo Néri, da Fundação Getúlio 
Vargas, coordenador do estudo Retratos das Religiões no Brasil. 

 
Leia abaixo o texto   

 Imprima esta notícia  Envie esta notícia  Dê sua opinião 

 

Ele é um dos debatedores do programa Diálogo Brasil, exibido em rede 
pública de televisão. A discussão de hoje é sobre os rumos da fé no 
mundo após a eleição do cardeal Joseph Ratzinger.  
 
De acordo com Néri, que participa do programa no estúdio da TVE 
Brasil, no Rio de Janeiro, essa redução no número de fiéis se deve em 
parte à saída das mulheres: "A agenda da igreja frente às questões 
femininas pode ser importante. A sociedade brasileira tem mais 

MAIS NOTÍCIAS DO CANAL
22/04 16:27 - Grupo de 147 
brasileiros é preso ao tentar entrar 
ilegalmente nos EUA 

22/04 16:15 - Bairros de São 
Gonçalo continuam sem luz 
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mulheres que homens e nos últimos 20 anos houve uma crescente 
redução da presença feminina nas igrejas. As mulheres hoje são menos 
católicas, por motivos como a contracepção e a independência 
econômica."  
 
O economista analisou ainda que "talvez o problema seja menos com 
os antigos e mais com os novos pobres, que estão crescendo com as 
igrejas evangélicas. O ateísmo também está crescendo e esse aumento 
está muito ligado à crise econômica dos últimos anos, porque as 
pessoas estão passando por probelmas dificies. A falta de fé vem de 
uma carência, embora nos bolsões de pobreza brasileiro isso não seja 
verdade".  
 
Os outros participantes do programa são, em Brasília, o presidente interino da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), Dom Antônio Celso de Queirós, bispo de Catanduva (SP), e no estúdio da TV Cultura, em São 
Paulo, o padre José Oscar Beozzo, coordenador geral do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e 
Educação Popular (Cesep).

22/04 15:36 - Médicos cubanos são 
recontratados e voltam a trabalhar 
em Tocantins 
22/04 15:33 - Morre o segundo jovem 
vítima de incêndio em cadeia pública 
no interior de SP 
22/04 15:26 - Presidente Lula assina 
medida provisória que reajusta 
salário mínimo para R$ 300 

Veja mais sobre "Para economista, conquista de novos fiéis é desafio para o papa Bento XVI" 
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