
Fogueira da intolerância  
 
Plano de pastor evangélico de queimar Alcorões nos EUA causa reação mundial 
 
Apesar dos esforços do presidente Barack Obama para melhorar a imagem dos Estados Unidos 
no mundo muçulmano através de apelos ao diálogo e do esforço para levar de volta 
israelenses e palestinos à mesa de negociações uma iniciativa lançada na internet pelo pastor 
batista Terry Jones, na Flórida, pode pôr em risco o trabalho da Casa Branca. Depois de 
anunciar uma campanha para queimar exemplares do Alcorão, o livro sagrado dos 
muçulmanos, no próximo sábado quando se celebram nove anos dos atentados de 11 de 
Setembro o pastor se viu no epicentro de uma enxurrada de críticas mundiais: da Indonésia 
aos EUA, passando pelo Vaticano, lideranças civis, militares e religiosas condenaram o ato 
polêmico que ameaça deflagrar uma renovada onda de antiamericanismo. 
 
No mundo muçulmano, a polêmica ganha proporções ainda maiores ao coincidir com as 
festividades do fim do mês sagrado do Ramadã. Numa amostra do que pode estar por vir, 
centenas de pessoas foram às ruas de Cabul, a capital afegã, anteontem condenar o 
provocativo projeto do pastor da Flórida, entoando gritos de “Morte à América”. 
 
A embaixada americana em Cabul apressou-se em condenar o que chamou de “atos de 
desrespeito à religião do Islã”. O comandante das tropas americanas e da Otan no país, 
general David Petraeus, advertiu que o ato do pastor, se realizado, pode contribuir para a 
propaganda talibã — além de pôr em risco a vida de militares americanos. 
 
É justamente este tipo de ação que os talibãs usam, e isso poderia gerar problemas 
significativos — afirmou o general. 
 
Cristãos indonésios apelam a Obama 
 
O secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, reforçou a condenação, dizendo que a 
queima do livro sagrado “viola os valores da Otan”. A Casa Branca e o Departamento de 
Estado também expressaram preocupação. 
 
São atos provocativos, desrespeitosos e intolerantes — disparou o porta-voz do Departamento 
de Estado, P.J. Crowley. Gostaríamos de ver mais americanos se erguerem e dizerem que isto 
é inconsistente com nosso valores. 
 
Na esfera religiosa, a reação à programada queima de Alcorões reuniu católicos, judeus e 
evangélicos. O jornal do Vaticano, “L’Osservatore Romano”, publicou um artigo intitulado 
“Ninguém queima o Alcorão”, no qual vários bispos, incluindo o arcebispo John Saldanha, de 
Lahore, no Paquistão, condenam com veemência a queima dos livros sagrados. Em 
Washington, o rabino Steve Gutow, do Conselho Judaico de Assuntos Públicos, juntou-se às 
vozes contra Jones, e o influente líder evangélico Richard Cizik foi duro nas críticas. 
 
Como evangélico, digo àqueles que fizerem isso (queimar os Alcorões) que vocês desonram o 
nome de Jesus Cristo. 
 
Da pequena Gainesville, a ameaça de profanação do livro com os ensinamentos do profeta 
Maomé chegou à Ásia. Em Teerã, um porta-voz da Chancelaria iraniana advertiu que o ato 
provocaria “reações incontroláveis”, e na Indonésia, país com a maior população muçulmana 
do mundo, a minoria cristã teme retaliações: uma entidade que reúne 20 mil igrejas 
protestantes enviou uma carta ao presidente Barack Obama exortando-o a intervir. 
 
Ontem, mais de nove mil pessoas apoiavam o “Dia Internacional de Queima do Alcorão” no 
Facebook. 
 
Mesmo incrédulo com a repercussão de sua cruzada antiIslã, o pastor afirma que seguirá em 
frente. Ele disse ter recebido as considerações do general Petraeus, mas reafirmou estar 
decidido a levar o projeto adiante e enviar um recado ao Islã radical. 



 
Achamos que é hora de virar a mesa, e em vez de nos culparmos pelo que poderia ocorrer, 
colocarmos a culpa em quem a merece. 
 
Jones conseguiu um único apoio de peso nos EUA. O prefeito de Nova York, Michael 
Bloomberg, disse que embora condenasse o plano de queimar Alcorões, o pastor tem o direito 
de fazê-lo. 
 

 
 
Pistola na cintura e sermões virulentos contra Maomé  
 
Pastor equipara Islã ao demônio MIAMI. Aos 58 anos, o controverso pastor Terry Jones parece 
encarnar uma versão pós-moderna dos profetas da Antiguidade e suas mensagens 
bombásticas e apocalípticas. Exgerente de hotel, Jones trabalhou na Europa como missionário 
por 30 anos antes de assumir, em 1996, o comando da Dove World Outreach Center, uma 
igreja batista na cidade de Gainesville, na Flórida. 
 
Frequentadores contam que o pastor circula pela igreja com uma pistola presa à cintura 
segundo o próprio Jones uma precaução que adotou após receber mais de cem ameaças de 
morte. Em seu escritório, um pôster do filme “Coração Valente”, de Mel Gibson, adorna a 
parede. 
 
A cruzada de Jones contra o Islã é bem anterior à iniciativa proposta pelo Facebook “O Dia 
Internacional de Queimar o Alcorão”. Ele é autor do livro “O Islã é o demônio”, frase 
encontrada nos diversos quadros de aviso da igreja. 
 
As cerca de 50 famílias da congregação têm ainda à disposição, online, uma série de vídeos 
chamada “O show do Coração Valente”, na qual o pastor faz calorosos sermões anti-Islã. Jones 
acredita que a religião do profeta Maomé defende a violência e que os muçulmanos querem 
impor a sharia a lei islâmica nos Estados Unidos. 
 
Jones espera que centenas de seguidores compareçam à cerimônia da queima de exemplares 
do Alcorão no terreno da igreja e não esconde a satisfação ao declarar que “outros devem 
aparecer para queimar os livros por conta própria”. 
 
Segundo a Flashpoint Global Partners, empresa americana que monitora sites radicais, um 
terrorista teria feito ameaças à igreja com um carro-bomba. Outros teriam ameaçado incendiar 
o local. 
 
Jones garante que não vai desistir do plano, segundo ele garantido pela Segunda Emenda à 
Constituição dos EUA, que assegura a liberdade de expressão. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 set. 2010, Economia, p. 25. 


