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O assunto da expansão dos jogos de azar está hoje, no estado de Massachusetts, mais uma vez em
primeiro plano perante a opinião pública. Nós, os quatro bispos das quatro dioceses do estado de
Massachusetts nos sentimos compelidos a, mais uma vez, nos opormos à expansão dos jogos de azar em
Massachusetts.

Nós entendemos que estes são tempos difíceis para muitas famílias no estado de Massachusetts. A taxa
de desemprego permanece alta, presentemente em 7.4%, milhares de famílias continuam dependendo
da assistência do estado para sobreviver, e mais e mais pessoas estão defrontando-se com a dura
realidade da pobreza. Naturalmente, o estado está buscando novas maneiras de aumentar a receita e
de criar empregos buscando responder a estas desafiadoras dificuldades, e de criar estímulo econômico.
No entanto, a expansão dos jogos de azar na forma de casa de jogos e de casinos é uma solução ilusória
para este problema complicado. Se irão ocasionar alguma coisa, jogos de azar predatórios irão somente
aumentar a necessidade de assistência do estado.

Enquanto a Igreja Católica vê os jogos de azar como uma forma legítima de entretenimento quando
praticado com moderação, a legislação de jogos de azar abrem as portas para uma nova forma de jogos
de azar predatórios que irão por em risco a fibra moral da nossa sociedade. Nós vemos com
preocupacão que a dependência do estado em receitas geradas por jogos de azar continuam a escalar.

Esta dependência numa forma forma instável de receita, que tem encolhido em outros estados, irão
depender daqueles que são viciados em jogos de azar, muitos dos quais já estão na categoria dos mais
pobres na comunidade.

Muitas de nossas igrejas, escolas, e outras organizações sem fins lucrativos dependem de bingo e de
outros jogos de azar para quantidades relativamente pequenas de receita. Nós esperamos que os
cidadãos do estado reconhecerão a diferença entre um levantamento de fundos local operado por
voluntários e a operação de uma indústria multi-bilionária que explora os membros vulneráveis da
comunidade para seus ganhos financeiros.

A indústria dos jogos de azar pode ameaçar negócios locais e mudar completamente a constituição física
e moral de comunidades. Se Massachusetts passasse a legislação de jogos de azar sendo proposta e
abrisse as portas para cassinos e casas de jogo em nosso estado, isto poderia diminuir a nossa rica
herança e história como estado. Há muita coisa em risco em Massachusetts se nós abrirmos as portas
para a expansão dos jogos de azar.

Nós urgimos para que o Senado Estadual de Massachusetts não siga o exemplo de seus colegas na
Câmara de Deputados, mas que votem contra a expansão dos jogos de azar predatórios.
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