EDIÇÃO 384 | Quarta-feira 07/11, a Terça-feira 13/11 de 2018
www.hellobrasilnews.com | info@hellobrazilnews.com

09
Local
New England, USA

Jovens evangélicos falam sobre a disputa
por seus votos nos EUA
Muitos questionam o tradicional vínculo entre o
evangelismo e o Partido Republicano de Trump
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O

papel do cristianismo
evangélico na política dos
Estados Unidos vem sendo amplamente discutido
neste ano, entrecruzando-se com temas
candentes como imigração, a Suprema
Corte e justiça social. Muitas vezes as
vozes evangélicas que falam mais alto são
brancas, masculinas e nada jovens.
Dois anos depois de Donald
Trump ter chegado à Casa Branca com
uma parcela recorde dos votos do eleitorado evangélico branco, perguntamos a
evangélicos jovens sobre a relação entre
sua fé religiosa e suas posições políticas
às vésperas das eleições legislativas e estaduais.
Quase 1.500 leitores do NYT
responderam, vindos de todos os estados americanos menos Alasca e Ver-

mont. Centenas deles escreveram textos
longos sobre suas famílias e comunidades. Alguns frequentam megaigrejas
muito conhecidas, outros integram congregações batistas do Sul, não denominacionais e até mesmo protestantes
convencionais. Alguns disseram que
abandonaram o movimento evangélico
por completo.
O NYT leu todos os textos recebidos e passou muitas horas entrevistando
os leitores que participaram da pesquisa.
Os evangélicos jovens estão questionando os vínculos mais comumente
encontrados entre o evangelismo e a
política republicana. Muitos disseram
que esses vínculos provocaram divisões
em suas famílias. E muitos descreveram
uma dificuldade real em aceitar uma administração que enxergam como sendo
hostil a imigrantes, muçulmanos, pessoas
LGBTQ e pobres. Eles sentem que
essa administração reflete uma perda de

humanidade, algo que entra em conflito
com sua vocação espiritual.
Muitos evangélicos jovens creem
que Trump os ajudou a alcançar suas
metas maiores, como limitar o direito ao
aborto e defender as liberdades religiosas. Mas eles se sensibilizam com outras
questões. Muitos se sentem politicamente independentes ou politicamente sem-teto. Há uma luta em torno do significado do termo “evangélico”, e eles a estão
vivendo na própria carne.
A luta não é apenas com líderes
políticos. Ela também é travada dentro
das comunidades religiosas evangélicas.
A jovem evangélicos aqui destacado, é profundamente envolvida com
sua igreja, apresenta o som nuançado
da voz evangélica crescente nos Estados
Unidos, uma voz que frequentemente é
abafada por figuras brancas mais velhas.
A entrevista e os trechos extraídos dos
textos enviados ao jornal foram editadas

levemente e condensadas para propiciar
mais clareza.
No ano passado eu estava no carro
com minha mãe e o marido dela. Trump
havia dito alguma coisa. Falei: “Bem, ele
é racista e homofóbico”. Eles fizeram
pouco-caso. Isso foi o máximo que já
falei de política com minha mãe. Foram
cinco minutos.
Creio devotamente em Jesus, mas
votei em Hillary Clinton porque achei
que ela seria uma boa líder para este
país. A política é mais do que um tema
apenas; precisamos analisar todos os
aspectos de cada candidato e discernir
quem pode nos representar melhor. Donald Trump não representa ninguém a
não ser ele próprio.
Há muitos homens brancos velhos
no Partido Republicano que usam o cristianismo como arma para se fazerem eleger, mas eu estou aqui para dizer a vocês
que não nos deixamos enganar por eles.

Meus pais fazem parte do setor
evangélico branco que votou em
Trump. Eles ainda o apoiam, com
muito orgulho. Eu nunca contei a
eles que já votei em candidatos
democratas. Quando eles lerem
este texto, tomarão conhecimento de muitas coisas.

