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NOTA DE RÉPUDIO 

 

“De todas as liberdades sociais, nenhuma é 
tão congenial ao homem, e tão nobre, e tão 
frutificativa, e tão civilizadora, e tão 
pacífica, e tão filha do Evangelho, como a 
liberdade religiosa”. 

(Rui Barbosa) 

 

A Associação de Juristas Católicos da Arquidiocese de Aracaju (AJUCAT), 

por meio de sua Coordenadoria de Estudo de Liberdade Religiosa, vem, 

publicamente, registrar o seu repúdio ao ataque sofrido pelos fiéis católicos da 

cidade de Rosário do Catete/SE, neste final de semana (20/03/2022). 

 

Durante a passagem da tradicional Procissão dos Passos pelas ruas da cidade, 

os fiéis foram violentados com agressores arremessando ovos em direção ao cortejo 

e da imagem sacra de Nosso Senhor dos Passos, inclusive chegando a atingir um dos 

músicos que estavam presente. 

 

Diante disso, torna-se inaceitável a implementação de práticas que culminem 

na expressão da cultura do ódio, como no caso em comento. Tal ato fere o senso de 

fé dessas pessoas que encontram na Religião Católica seus mais valiosos princípios, 

afrontando a sua liberdade de expressar o seu credo. 

 

Nossa Constituição, em seu Art. 5º, inciso VI, é bastante clara ao anunciar ser 

inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando assim o livre 

exercício dos cultos religiosas e garantindo na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e as suas liturgias. 
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Além disso, a Legislação Penal em seu Art. 208, dispõe: 

Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou 

função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática 

de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de 

culto religioso: Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa. 

(grifo nosso) 

Estabelece ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em 

seu Art. 18 que: 

 “toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião; este direito implica a liberdade de 

mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de 

manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, 

tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, 

pelo culto e pelos ritos.” 

 

Diante da violação do direito à liberdade de religião e da possível 

configuração do delito de perturbação de cerimônia religiosa, a AJUCAT manifesta o 

seu repúdio ao sacrilégio cometido, solidarizando-se com a Venerável Irmandade do 

Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores, a Paróquia Nossa Senhora do 

Rosário e todo povo Católico vítima da violência. 

  

Informamos, por fim, que a Diretoria da AJUCAT está em contato com o 

Pároco da cidade e com o Provedor da Irmandade com o intuito de tomar as medidas 

legais cabíveis para o presente fato. 

 

Aracaju/SE, Cúria Metropolitana, 21 de março de 2022. 

Segunda-feira da 3ª Semana da Quaresma. 
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