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Diocese de Baker
Caixa Postal 5999
Bend, Oregon 97708

28 de outubro de 2002
Sr. Thomas J. McKenna
Tradição, Família e Propriedade
1358 Jefferson Road
Spring Grove, PA 17362
Prezado Thomas,
Obrigado por confiar-me um dos seus últimos escritos, I Have Weathered Other Storms. Como
o senhor pode imaginar, agradou-me muito o modo direto e claro da sua abordagem. Em um
número relativamente reduzido de páginas, o livro conseguiu abarcar um campo muito amplo,
colocando numa perspectiva católica muito do que se discute hoje dentro e fora da Igreja. Achei
reanimador e revigorante a leitura desse texto. Cada capítulo fornece um enunciado claro e acurado
do ensinamento da Igreja, com o qual cresci, e que mantenho desde a juventude. É esse
ensinamento que eu espero continuar a proclamar, cada vez mais clara e diretamente, nos meses e
anos vindouros.
Agradeço-lhe por ser uma voz do fiel que é a de um leigo católico autenticamente fiel, e não
uma voz sustentando revelações pessoais novas contrárias ao Magistério.
Desejando-lhe as melhores graças e bênçãos de Deus, subscrevo-me.
Sinceramente, em Jesus Cristo

Robert F. Vasa
Bispo de Baker
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PREFÁCIO
Ao longo dos anos, muitas vozes denunciaram o avanço do movimento homossexual na Igreja
Católica e suas abomináveis consequências para o Corpo Místico de Cristo e para os Estados
Unidos.1
Em 1997, a Sociedade Americana de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP) juntou
sua voz à desse coro, largamente ignorado, ao denunciar as Missas celebradas pelo Bispo Matthew
Clark para homossexuais e lésbicas na Catedral do Sagrado Coração em Rochester (1° de março de
1997), bem como no 4° Simpósio Nacional do New Ways Ministry, em Pittsburgh (7-9 de março de
1997). A TFP publicou no jornal The Wanderer (24 de abril de 1997) o manifesto A Sodomia Não
É Mais Pecado? – Urgente Apelo às Nossas Autoridades Eclesiásticas.2
Em janeiro de 2002, a mídia iniciou uma maciça e incessante campanha de reportagens sobre
escândalos sexuais de sacerdotes e sobre o modo como os bispos lidaram com esses crimes durante
anos. O bombardeio publicitário conseguiu prender a atenção do público. Durante uma conferência
de imprensa, perguntou-se ao Secretário de Imprensa Ari Fleischer se o Presidente Bush
considerava errado que órgãos do Ministério Público instaurassem processos contra dirigentes da
Igreja por apoiarem e incentivarem a pedofilia.3 E quando o Presidente Bush visitou João Paulo II
no Vaticano, em maio, exprimiu o mal-estar da nação: “Direi [ao Papa] que estou preocupado com
a Igreja nos Estados Unidos, com a sua reputação. Digo isso porque a Igreja Católica é uma
instituição incrivelmente importante no nosso país”.4 A mídia transformou a crise numa
preocupação para todo o país.
Como organização cívica de inspiração católica,5 a TFP tem sua atenção habitualmente voltada
para assuntos temporais, e não tem tomado posição oficial sobre muitos problemas de natureza
estritamente teológica. A presente crise, contudo, embora religiosa na sua origem, teve
considerável impacto na esfera temporal. Bill O’Reilly resumiu-o bem:
“O prejuízo para o mundo, nesse caso, é incalculável. Vivemos numa época de
relativismo moral, em que muitos seres humanos simplesmente não farão julgamento sobre o
certo e o errado. O Presidente Clinton era um ‘pau mandado’ desse grupo. Todos os
comportamentos podem ser explicados, e na maioria desculpados. O mal é uma palavra, não
uma força. [...] Muitas pessoas, talvez a maioria, não acreditam no que a Igreja proclama.
Mas o fato de existir no mundo uma força que poderia defender regras absolutas de
comportamento era muito importante. Os relativistas do mundo freqüentemente não cobram
responsabilidades por comportamentos pessoais que ofendam outras pessoas. Mas a Igreja o
faz. E o mundo precisa dar atenção a esse ponto de vista, do contrário ele se engolfará num
1

- Ver, por exemplo: Pe. Enrique T. Rueda, The Homosexual Network: Private Lives and Public Policy – The Devin
Adair Company, Old Greenwich, Conn., 1982.
2
- Ver Apêndice A. Em maio de 1997, o Vice-presidente da TFP, Thomas J. McKenna, levou ao Vaticano exemplares
dessa publicação e um relatório detalhado, com abundantes fotografias, e os entregou à Congregação para a Doutrina
da Fé, à Secretaria de Estado de Sua Santidade, à Congregação para os Bispos, à Academia Pontifícia para a Vida e ao
Conselho Pontifício para a Família. Em junho de 1999, a Congregação para a Doutrina da Fé silenciou o Pe. Robert
Nugent e a Irmã Jeanine Gramick, fundadores de New Ways Ministry, mas isso teve pouco impacto na contínua
subversão da Igreja, promovida pelo movimento homossexual.
3
- Cf. conferência de imprensa de Ari Fleischer, de 16 de abril de 2002.
www.whitehouse.gov/news/release/2002/04/print/20020416-5.html.
4
- Ron Fournier, “Bush, Pope Discuss Sex Scandals”, The Detroit News, 29 de maio de 2002.
5
- “[A TFP] é uma organização cívica, cultural e apartidária, inspirada no ensinamento tradicional do Supremo
Magistério da Igreja Católica; atua de maneira legal e pacífica no campo das idéias, para defender e promover os
princípios da propriedade privada, da família e dos valores cristãos perenes, com sua dupla função individual e social”
- The Foundation for a Christian Civilization, Inc., Estatutos, Art. 1, §2.
www.baucatolico.wordpress.com
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secularismo que pode enfraquecer gravemente até as sociedades mais fortes. Veja-se a Roma
antiga”.6
Nessas circunstâncias, a TFP sentiu-se no dever de consciência7 de juntar sua voz às demais e
pronunciar-se publicamente sobre a presente crise. No dia 11 de abril, a TFP publicou no
Washington Times o manifesto Diante dos escândalos, a Igreja, santa e imortal, prevalecerá.8 Sem
negar os comportamentos escandalosos que ocorreram, o documento focaliza suas causas mais
profundas e arrola as razões de esperança, que podem ajudar a fortalecer a fé. O mesmo texto foi
posteriormente publicado em dez outros jornais, e edições em inglês e espanhol foram impressas
em folheto para distribuição nas paróquias. No momento em que este livro vai para o prelo,
1.200.000 cópias estão em circulação, tendo-nos chegado manifestações de reconhecimento e apoio
a esse nosso esforço, de dois cardeais, 25 bispos, 246 sacerdotes e 200 freiras.
Por ocasião do encontro dos bispos americanos em Dallas, a TFP publicou no dia 13 de junho
no The Dallas Morning News o texto intitulado Grupos de pressão instigam a Revolução na
Igreja.9 Nele, era reproduzida a carta que a TFP enviara no dia 1° de junho aos bispos, alertando-os
para os esforços do movimento Voice of The Faithful (VOTF)10 e outros grupos de pressão no
sentido de capitalizar em favor de seu programa reformista a crise sobre abuso sexual.
A preocupação da TFP tinha todo o propósito. No dia 20 de julho, o movimento Voice of The
Faithful realizou sua primeira convenção nacional em Boston, com a presença de 4.200 pessoas.
Seis dos oradores eram professores em universidades jesuítas e outros centros de estudos
superiores; dois eram ex-padres casados; vários outros pertenciam a movimentos reformistas, tais
como Association for the Rights of Catholics in the Church, Call to Action, CORPUS e We Are
Church11. Esses grupos defendem uma igreja dessacralizada, igualitária e democrática, a ordenação
de mulheres e o fim do celibato sacerdotal.
Nas conferências e reuniões de trabalho, os oradores de VOTF propuseram a total
democratização da Igreja, tomando como modelo para ela o sistema americano de governo.
Proclamaram a morte da Igreja hierárquica e reivindicaram poder eclesiástico para os leigos. O Pe.
Thomas Doyle O.P., que recebeu de VOTF o primeiro prêmio Integridade Sacerdotal, fez o
discurso-chave. Foi uma espécie de declaração de independência12, na qual delineou os princípios
que sustentam o programa reformista, e afirmou inequivocamente que o “modelo medieval” de
“Igreja monárquica” está nos estertores da morte. A presença e o testemunho de várias vítimas de
abuso sexual adicionou grande carga emocional à convenção. A tragédia pessoal deles foi
transformada em aríete para abalar a estrutura hierárquica da Igreja.

6

- Bill O’Reilly, “An Easter Message for the Catholic Church” –
www.townhall.com/columnists/billoreilly/printbo20020330.shtml.
7
- Cânon 212, §3 – “De acordo com o conhecimento, competência e preeminência que possuem, [os fiéis cristãos] têm
o direito, e por vezes o dever, de manifestar aos pastores sagrados sua opinião sobre matérias que dizem respeito ao
bem da Igreja, e têm o direito de tornar sua opinião conhecida por outros fiéis cristãos, com a devida atenção para a
integridade da fé, da moral e da reverência para com os seus pastores, e com a devida consideração para o bem comum
e a dignidade das pessoas”. — James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, eds., The Code of Canon
Law: a Text and Commentary - Paulist Press, New York, 1985, p. 146.
Cf. João Paulo II, Exortação Apostólica Christi Fideles Laici, 30/12/1998; Monges Beneditinos de Solesmes,
The Lay Apostolate, Papal Teachings – St. Paul Editions, Boston, 1961.
8
- Ver Apêndice B.
9
- Ver Apêndice C.
10
- Nota do Tradutor [N.T.]: Voz dos fiéis.
11
- N. T.: Associação pelos Direitos dos Católicos na Igreja; Convocação para a Ação; Somos Igreja.
12
- N.T.: Declaração de Independência – Alusão ao documento que proclamava a independência das 13 colônias britânicas na
América do Norte, adotada pelo Congresso Continental, no dia 4 de julho de 1776.
www.baucatolico.wordpress.com
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Neste livro, a TFP visa dissipar a confusão e o intenso clima emocional, que desvirtuam o
debate e impedem a verdadeira solução para a crise. Ela o faz afirmando resumidamente os
princípios e as doutrinas católicas ameaçados pelo presente estrondo publicitário, o que inclui:
• Por que Nosso Senhor permite crises na Igreja;
• Por que a presença de pecadores entre os fiéis, e mesmo no clero, não macula a santidade da
igreja;
• Por que a igreja é monárquica e hierárquica, e não democrática;
• Origens e motivos para o celibato clerical;
• O múnus episcopal;
• Análise teológico-histórica mostrando a impossibilidade do sacerdócio feminino;
• A utilização, pelos reformistas, de vítimas de abuso sexual numa ação de guerra psicológica;
• O papel da mídia na atual crise.
Ao abordar esses assuntos, a TFP exerce um direito reconhecido pelo Código de Direito
Canônico,13 como imperativo dever de consciência na qualidade de filhos fiéis da Igreja.
Cristo fundou a Igreja sobre Pedro e os Apóstolos. No entanto, como S. Paulo esclareceu na
Epístola aos Coríntios,14 a Igreja não pertence a ninguém a não ser ao próprio Cristo.
Que a Santíssima Virgem abençoe esse esforço, que visa apenas a glória d’Ela, e portanto a de
seu divino Filho, como também a liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja.

13
14

- Cf. Cânon 212, §3.
- I Cor. 3, 5-7.
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INTRODUÇÃO
NOSSO SENHOR VELA SEMPRE SOBRE A SUA IGREJA, MAS
PERMITE QUE ELA SEJA SACUDIDA POR CRISES
A Igreja é freqüentemente representada como a barca de Pedro navegando nos mares da
História.
Ora ventos calmos enfunam suas velas, e ela flutua sobre as ondas com graça imponente e
serena. Outra vezes, no entanto, os ventos uivam, o mar se encrespa com ondas espumantes, raios
cruzam os céus, trovões alarmam os navegantes, e a nau parece naufragar.
Enquanto as rajadas de vento agitam a Barca de Pedro, o Salvador dorme. Então, como os
Apóstolos, nós bradamos: “Senhor, salvai-nos porque perecemos!”. Acordando, Jesus nos
tranqüiliza como fez com eles: “Por que temeis, homens de pouca fé?”. De pé, com voz majestosa,
Ele ordena que cesse a tempestade, e o mar se acalma.15
“É IMPOSSÍVEL QUE NÃO HAJA ESCÂNDALOS”
Hoje a Igreja é golpeada por escândalos
de abuso sexual encobertos por autoridades
eclesiásticas. Ela está sendo atacada por
seus inimigos, enquanto a incerteza e a
confusão agitam seus filhos.
Muitos não entendem por que Nosso
Senhor parece dormir ou por que Ele
permite que o mal penetre no santuário. Isso
aparentemente contraria tanto a promessa
de indefectibilidade quanto a santidade da
Esposa Mística de Cristo. A fé de muitos
vacila: se a Igreja não é santa, não pode ser
a verdadeira Igreja de Cristo.
Outros reagem procurando reformar a
Igreja, responsabilizando pela crise os seus
dogmas e ensinamentos morais e a sua
estrutura hierárquica, de instituição divina.
Nosso Senhor prometeu que as portas do
inferno não prevalecerão contra a Igreja,16 e
que Ele a assistirá até o fim dos tempos.17
Contudo, não prometeu que Ela não sofreria
crises, escândalos e aparentes colapsos.
Muito ao contrário, as parábolas de
Nosso Senhor sobre o Reino de Deus, que é
a Igreja, afirmam claramente que o bem e o

Algumas vezes Nosso Senhor parece dormir,
em meio à tempestade que ameaça a Barca
de Pedro. Mas Ele não está dormindo; e se
permite que ruja a tempestade, é para
purificar nossa fé de todo apego humano.

15

- Mt. 8, 25-26.
- Mt. 16, 17-19.
17
- Mt. 28, 18-20.
16
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mal farão parte dela até o fim dos tempos. Só então Deus enviará seus anjos para purificar de
escândalo a Terra.18
A vida terrena é um período de prova. Assim, alguns farão o mal e darão escândalo para outros.
“É impossível que não haja escândalos”, disse Nosso Senhor, “mas ai dos que dão escândalo!”.19
São Paulo explica como esses escândalos ajudam a purificar nossa fé: “É preciso que haja heresias
no meio de vós, a fim de que entre vós sejam conhecidos aqueles que são de virtude provada”.20
Deus permite a tentação, mas sempre nos concede a graça suficiente para resistir. São Paulo
ensina: “Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a
tentação vos há de também fornecer o meio de vos sairdes bem dela, dando-vos o poder para
suportá-la”.21
Explanando o episódio de Nosso Senhor dormindo na barca, São João Crisóstomo explica que a
tempestade simboliza as provações futuras da Igreja, durante as quais os fiéis, os atletas de Cristo,
serão fortificados. O eminente comentador da Sagrada Escritura Cornélio a Lápide, depois de
referir-se a São João Crisóstomo, cita uma frase de Sêneca, para mostrar que até um escritor pagão
entendeu o proveito espiritual proveniente da luta contra a tentação: “A vida sem a tentação é como
um mar morto”.22
A Igreja é a “Casa de Deus”, cuja pedra angular é Cristo.23 Ela é “a Cidade Santa, a Nova
Jerusalém” descida do Céu.24 Contudo, Deus permite a tentação até nesse lugar sagrado, da mesma
forma como permitiu que nossos primeiros pais fossem provados no Paraíso Terrestre. Desse
modo, nosso amor é purificado de todo apego à consolação divina e das preocupações humanas.
NOSSO SENHOR PREVIU OS ESCÂNDALOS
Santo Agostinho explica que sempre haverá alguns bispos semelhantes ao Bom Pastor (que é
figura de Nosso Senhor), e outros como os mercenários. Escrevendo a Felícia, uma virgem que se
afligia com os escândalos que então infestavam a Igreja, ele disse:
“Eu a exorto a não se perturbar demais pelos escândalos, que de fato foram
previstos precisamente para que, quando acontecessem, nos lembrássemos de que
tinham sido previstos e não nos inquietássemos. Pois o próprio Cristo o previu no
Evangelho: ‘Ai do mundo por causa dos escândalos! É inevitável que haja escândalos.
Mas ai do homem por cuja causa vem o escândalo!’ [...] Assim, há aqueles que detêm o
ofício de pastores que velam pelas ovelhas de Cristo; e há os que o detêm por causa das
honras temporais e vantagens mundanas. Esses dois tipos de pastores, morrendo e
dando lugar a outros, serão ambos perpetuados no seio da Igreja Católica até que
chegue o fim dos tempos e o Senhor venha para o julgamento”.25

18

- Mt. 13 (in toto).
- Lc. 17, 1.
20
- I Cor. 11, 19.
21
- I Cor. 10, 13.
22
- Cornélio a Lápide, Commentaria in Scripturam Sacram – Vivès, Paris, 1881, vol. 15, p. 234.
23
- I Cor. 3, 9; Mt 21, 42.
24
- Apoc. 21, 2.
25
- Epist 208, 2 e 5, in Charles Journet, Card., The Church of the Word Incarnate – Sheed and Ward, NY, 1955, pp.
97-98.
19
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Finalmente, quando enfrentou os erros de Lutero e Calvino, a Igreja afirmou não ser uma Igreja
de santos ou Igreja dos predestinados, mas abriga em seu seio justos e pecadores.26
A história da Igreja mostra claramente que Ela sempre sofreu provações. No seu nascedouro,
ferozes perseguições externas tentaram destruí-la. Logo depois, heresias investiram contra Ela
internamente.
Nos albores do século IV, a Igreja teve de enfrentar o arianismo, uma das mais devastadoras
heresias. Negava a divindade de Nosso Senhor, declarando-O uma mera criatura, embora mais
perfeita, criada pelo Pai para ser intermediário na criação e redenção do mundo. Ario, fundador da
heresia, afirmava que a natureza do Filho não era da mesma substância da do Pai, isto é, que o
Filho não era consubstancial ao Pai.
Essa heresia atacava os próprios fundamentos do Cristianismo. Se o Verbo não era divino, Deus
não se fez homem, e os mistérios da Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor
não teriam significado transcendental.
Ela se difundiu por todo o mundo cristão. Tantos bispos aderiram, que São Jerônimo exclamou,
com hipérbole retórica: “O mundo inteiro gemeu aturdido ao ver que se tinha tornado ariano”.27
HOMICÍDIO E SUICÍDIO ESPIRITUAL
Em um sermão sobre os atuais escândalos, o Pe. Roger J. Landry, da paróquia do Espírito Santo,
em Fall River, Mass., observa acertadamente: “Infelizmente o escândalo não é novidade para a
Igreja. [...] Cada vez que a Igreja atinge seu ponto mais baixo, Deus suscita santos
extraordinários para reconduzi-la à sua real missão. É como se nesses tempos de trevas a luz de
Cristo brilhasse sempre com mais intensidade”.
O Pe. Landry cita o mau exemplo do Papa Alexandre VI durante a Renascença: teve vários
filhos de várias concubinas, e depois enriqueceu-os com os bens da Igreja; muitos ficaram
escandalizados e abalados na sua fé; Lutero se revoltou, apostatou e fundou uma nova religião. E
acrescenta: “No devido tempo Deus suscitou muitos santos para combater essa solução errada e
reencaminhar o povo para a Igreja que Cristo fundou. São Francisco de Sales foi um deles”.
Depois de mencionar episódios heróicos na vida de S. Francisco de Sales, o Pe. Landry
transcreve um comentário do Santo: “Enquanto os que cometem esses tipos de escândalos são
culpados do equivalente espiritual do assassinato, aqueles que se escandalizam e permitem que o
escândalo destrua a própria fé são culpados de suicídio espiritual”.
O Pe. Landry afirma que S. Francisco esteve entre o povo da região que hoje é a Suíça,
procurando evitar que cometessem suicídio espiritual por causa dos escândalos. E conclui: “Eu
estou aqui para pregar-lhes a mesma coisa”.28

26

- Pe. Joachim Salaverri, S.J., De Ecclesia Christi, in Sacræ Theologiæ Summa, BAC, Madrid, 1958, vol. I, n° 1128,
p. 912.
27
- William Barry, “Arianism” in Catholic Encyclopedia, 1913, vol. I, p. 710.
28
- Pe. Roger J. Landry, Answering Scandal with Personal Holiness, in Catholic Educator’s Resource Center –
www.catholiceducation.org/articles/religion/re0526.html,2002.
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CAPÍTULO 1
EXAMINANDO O PAPEL DA MÍDIA
No dia 6 de janeiro de 2002, The Boston Globe disparou seu primeiro tiro, no que se tornaria
uma maciça campanha denunciando os escândalos sexuais na Igreja. Em março, a maioria da mídia
engrossava esses esforços. Seria uma tarefa cansativa enumerar as dezenas de milhares de artigos
publicados, além de emissões de rádio e televisão e programas de auditório sobre os escândalos.
A MÍDIA ESTÁ SALVANDO A IGREJA?
A reação católica a essa blitz da mídia tem variado.
Alguns católicos não se preocupam, atribuindo-a ao desejo dos jornalistas de aumentar a tiragem
do jornal através de uma boa história.
No entanto, grande número de católicos, inclusive conservadores, crêem que a mídia está
prestando um grande serviço à Igreja. Sem a pressão da mídia, dizem eles, os bispos não se teriam
preocupado em tomar medidas eficazes, e os escândalos continuariam e se espalhariam.
Infelizmente, o vasto número de escândalos verdadeiros e o papel de autoridades eclesiásticas são
os principais responsáveis por essa atitude.
Católicos progressistas se alegram com a contínua cobertura da mídia e se aproveitam da
oportunidade para pressionar a favor de reforma. Grupos antigos e outros formados recentemente
vêem a crise como meio de promover seu programa. Entre os grupos novos está Voice of the
Faithful (VOTF).29 O slogan ambíguo e contraditório de VOTF, “conserve a fé, mude a Igreja” ,
foi logo trombeteado pela mídia cúmplice em todo o país.
Na primeira convenção do VOTF em Boston, no dia 20 de julho de 2002, o orador-chave, Pe.
Thomas Doyle, não poupou elogios ao papel da mídia na crise da Igreja.
Outro orador, James Carroll, padre-casado e jornalista do Boston Globe, qualificou a cobertura
da mídia como “uma graça”, repetindo o que escrevera antes na sua coluna do Globe: “A partir
das revelações do The Boston Globe em janeiro, [...] a cobertura da crise tem sido o que se pode
qualificar de uma graça”.30
Alguns observadores se perguntam por que jornalistas esquerdistas, muitos dos quais toleram ou
defendem a homossexualidade,31 mostram-se tão ansiosos em denunciar os escândalos na Igreja.
Tais observadores suspeitam que o movimento homossexual32 lucra algo com a exposição desses
escândalos.

29

- Ver capítulo 3.
- James Carroll, A Letter to the Bishops - The Boston Globe, 11 de junho de 2002.
31
- Em oposição ao uso que está se tornando generalizado, restringimos o termo “homossexualidade” às práticas
homossexuais, excluindo portanto a mera inclinação. Nenhuma pessoa que sofra dessa inclinação antinatural e resista a
ela com a ajuda da graça pode ser classificado como “homossexual”, da mesma forma que ninguém que resista à
inclinação para roubar ou mentir pode ser chamado “ladrão” ou “mentiroso”.
32
- Deliberadamente evitamos usar a palavra “gay”, pois acreditamos que o uso universalmente aceito dessa palavra
constituiria uma vitória da ideologia homossexual. Além do mais, a palavra “gay”, em inglês, tem a conotação de
felicidade. Mas um vício ao qual a moral católica se refere como uma aberração contra a natureza não é capaz de
proporcionar verdadeira alegria ou felicidade.
Livio Melina, professor de Teologia Moral na Universidade Pontifícia de Latrão, em Roma, apresenta uma
importante observação sobre a “cultura gay”: “Hoje este termo [‘gay’] está altamente politizado, e não significa
30
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OS REPÓRTERES TAMBÉM TÊM O PECADO ORIGINAL
Ao acompanhar a cobertura da mídia, não se pode considerá-la como entidade fantástica ou
sobre-humana, livre dos defeitos e limitações de todas as coisas humanas. Como a sociedade, a
mídia é constituída de indivíduos com seus próprios desejos, fobias, interesses especiais, credos
religiosos e ideologias.
Acreditar que os jornalistas, pelo simples fato de serem jornalistas, fazem reportagens no vácuo,
sem contaminação de nenhuma influência, seria considerá-los acima da natureza humana, ou talvez
concebidos sem o pecado original. Tal concepção se assemelha à do fantasioso “bom selvagem” de
Rousseau.
De fato a mídia também se move por preconceitos, fato que está fartamente documentado.33
Naturalmente se pode levantar a questão se a cobertura da mídia aos atuais escândalos é honesta ou
se de algum modo favorece determinados programas.
O MOVIMENTO HOMOSSEXUAL TAMBÉM INFLUENCIA A MÍDIA
Um desses programas, presente em muitos órgãos da mídia, é o do movimento homossexual.
Ao passo que a influência desse movimento na sociedade crescia enormemente desde o tumulto
de Stonewall,34 a mídia não foi imune a essa influência.
Um rápido exame do website da National Lesbian & Gay Journalists Association (NLGJA)
mostra como o movimento homossexual é atuante na mídia. Lá se pode ler:
“Desde sua fundação em 1990, a NLGJA tornou-se uma organização de 1.100 membros e
22 seções nos Estados Unidos, com afiliados no Canadá e na Alemanha. Questões como
casamentos entre pessoas do mesmo sexo, famílias homossexuais, cuidados
paternais/maternais e adoção, homossexuais nas forças armadas, educação sexual nas
escolas, liberdades civis, iniciativas eleitorais relacionadas com homossexuais, ataques e
violência contra homossexuais estão atraindo com regularidade a atenção da mídia. NLGJA
teve efeito positivo na cobertura homossexual responsável, mas ainda temos o que fazer.”35
A MÍDIA AJUDA A FORMAR OPINIÕES

simplesmente uma pessoa com orientação homossexual, mas sim quem publicamente adota o estilo de vida
homossexual e se empenha em fazê-lo aceito pela sociedade como plenamente legítimo. Uma oposição justificável a
ofensas e discriminação, que violam os direitos básicos da pessoa, não pode ser confundida com essa causa. De fato,
um plano sistemático para a justificação e aceitação pública da homossexualidade está em andamento, a começar da
tentativa de torná-la completamente aceita pela sociedade. Esse plano tem como objetivo uma mudança da legislação,
através de crescente pressão, de tal modo que uniões homossexuais gozem os mesmos direitos dos casamentos,
inclusive o de adoção” — Livio Melina, Christian Anthropology and Homosexuality – Moral Criteria for Evaluating
Homosexuality - L’Osservatore Romano (edição semanal em inglês), 12 de março de 1997, p. 5.
33
- Ver, por exemplo, Bernard Goldberg, Bias: A CBS Insider Exposes How the Media Distorts the News – Regnery
Publishing, Inc., Washington, D.C., 2002. Uma recente pesquisa do Pew Research Center revelou uma queda da
confiança do público na mídia, em relação aos níveis alcançados durante a cobertura dos fatos de 11 de setembro: 56%
dos entrevistados disseram que os noticiários da mídia são habitualmente inexatos, e somente 35% pensam que a mídia
usualmente apresenta os fatos corretamente; dois terços disseram que a mídia tenta acobertar os próprios erros; 59%
acreditam que a mídia é politicamente tendenciosa; somente 26% disseram que ela é cuidadosa em evitar preconceitos
(Reed Irvine, Stinking Coverage of Pew Poll – Comment Max, NewsMax.com, 12 de agosto de 2002).
34
- N. T.: Em 1969 a polícia de Nova York invadiu um bar freqüentado por homossexuais, o Stonewall Inn, dando
origem a um enorme tumulto. Esse fato é considerado como o início do movimento homossexual nos Estados Unidos.
35
- Cf. www.nlgja.org/about/about.html.
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Essa inexorável “cobertura homossexual responsável” na mídia explica amplamente a crescente
aceitação do programa homossexual. A produtora de programas televisivos infantis Nickelodeon,
por exemplo, recentemente transmitiu Minha família é diferente, para gáudio da Gay & Lesbian
Alliance Against Defamation (GLAAD). No seu press release, GLAAD afirma:
“Agradecemos a Nickelodeon pela transmição de Smart Kids’s Eye View (Crianças
Espertas – Visão de Famílias LGBT [Lesbian, Gays, Bisexual, Transgender]) — O canal
infantil de TV a cabo Nickelodeon transmitiu ontem um programa de notícias pioneiro e de
há muito esperado, intitulado ‘Edição Especial de Nick-notícias: Minha família é diferente’.
Produzido por Lucky Duck Productions, de Linda Ellerbee, e tendo Ellerbee como anfitriã,
‘Minha família é diferente’ exibiu filhos de pais homossexuais conversando com filhos de
famílias que se opõem à igualdade de direitos para famílias homossexuais. Os assuntos
abordados eram os que interessam às suas vidas, inclusive tratamento descortês, intimidação
e assédio. Alguns dos participantes do show: a mãe lésbica assumida Rosie O’Donnell; Tom
Ryan, bombeiro de Nova York que é também pai homossexual; e Mark French, diretor de
escola secundária que é homossexual declarado”.36
GLAAD se rejubilou também depois de convencer o The New York Times a anunciar parcerias
homossexuais e uniões civis ao lado de casamentos tradicionais, na seção Casamentos e
Celebrações.37
ZOMBANDO DA IGREJA: “PODE A IGREJA SER SALVA?”
Uma segunda propensão oculta da mídia é o preconceito anti-católico.
A capa da edição de 1° de abril de 2002 da revista Time mostra um sacerdote de costas,
provavelmente um bispo, envolto em trevas. O título diz: Pode a Igreja Católica salvar-se a si
mesma? O título interno vai além: Pode a Igreja ser salva?38
A abordagem de Time não visa ajudar os fiéis católicos a perseverar em meio à crise. Ao invés
disso, instila o desalento e dúvidas sobre a fé.
A zombaria de Time prossegue numa seção intitulada Catolicismo em crise, na qual aparece o
artigo A confissão do Padre X, em que um ex-padre anônimo descreve em detalhes como ele
abusava de crianças.
O mesmo número contém outro artigo intitulado O que as freiras não sabiam, de Margaret
Carlson. Repete as teses de muitas das assim chamadas católicas feministas, e cita a Irmã Joan
Chittister, uma líder dessa corrente.39 Defende também a ordenação de mulheres como solução para
a atual crise:
“Que vergonha! Se as freiras tivessem posição mais elevada [na Igreja], poderiam ter
evitado o acobertamento [dos escândalos sexuais]. [...] A estrutura de poder inteiramente
masculina da Igreja usa as piores táticas dos seus equivalentes civis: silenciamento das
vítimas, acobertamento de crimes, deslocamentos de maus sacerdotes por aí, como se fossem
36

- www.glaad.org/org/news/alerttoday/index.html?record=3032.
- www.glaad.org/org/press/index.html?record+3044, 28 de agosto de 2002.
38
- Time vem de há muito defendendo o programa homossexual. A matéria de capa do número de 14 de abril de 1997
mostra a atriz Ellen Degeneres, que acabara de se declarar homossexual, apresentando-a como “quebrando outro tabu
da TV”. O uso que Time faz dessa palavra sugere que a repulsa natural das pessoas em relação à homossexualidade não
é um imperativo moral, porém mera inibição resultante de costume social ou aversão emocional.
39
- Cf. www.eriebenedictines.org/benetvision/discipleshiptalk.html.; Ver também Donna Steichen, Ungoldly Rage:The
Hidden Face of Catholic Feminist – Ignatius Press, San Francisco, 1991.
37
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descartáveis executivos de empresas. [...] Talvez isso inspire o Papa João Paulo, ou o seu
sucessor, a considerar como é sábio admitir mulheres ao sacerdócio”.40
“PECADOR X PECADOR: QUAL DELES É O MAIOR?”
Outro exemplo do escárnio da mídia liberal contra a
Igreja Católica é o artigo de Joan Vennochi no Boston
Globe, intitulado Pecador x pecador: Qual deles é o
maior? A autora excursiona pelo campo da teologia moral
com escasso conhecimento de doutrina católica. Apresenta
a tese de que, como os bispos são também pecadores, não
podem repreender os leigos, pois o pecado os iguala. A
propósito de um editorial no jornal arquidiocesano de
Boston, que acusou o Governador Frank Keating, de
Oklahoma, de incitar os católicos a “cometer pecado
mortal”, faltando à missa dominical como protesto contra a
atitude negligente da diocese sobre abuso sexual, Vennochi
escreveu:
“Mas o católico que pensa não pode deixar de se
perguntar qual o maior pecado: faltar à missa ou
deixar de proteger as crianças?

A dura interrogação da mídia
liberal sobre a indefectibilidade
da Igreja contrasta com a sua
simpatia entusiástica pelo
comportamento homossexual.

Isto é o que a hierarquia eclesiástica, exemplificada muito diligentemente pelo Cardeal
Bernard Law, ainda não compreende. Os católicos estão comparando os seus próprios
pecados com os dos seus líderes, e concluindo que no que se refere a pecado eles são pelo
menos iguais. Essa avaliação pecado-pecador pode até levar alguns leigos católicos — não
todos — a concluir que eles são mais virtuosos que os seus padres. Assim, por que teriam de
obedecer a eles?”41
Talvez inadvertidamente, a Sra. Vennochi incide numa espécie de neo-donatismo, segundo o
qual o clérigo pecador perderia a autoridade sobre os fiéis.42
A PRESSÃO DE UM MOVIMENTO PARA MANIPULAR AS NOTÍCIAS...
Essas duas tendências encontram terreno comum nos atuais escândalos.
Não se pode evitar a constatação de quanto esforço a maior parte da mídia despende, ao noticiar
os escândalos sexuais, para isentar de qualquer censura a homossexualidade. Isto não ocorre por
acaso, e ilustra a receptividade da mídia para o lobby homossexual e o ativismo de muitos
homossexuais dentro da mídia.
40

- Time, 1° de abril de 2002.
- Joan Vennochi, Sinner vs. Sinner: Whose is Bigger? – The Boston Globe, 13 de agosto de 2002.
42
- A heresia donatista negava validade aos sacramentos administrados por sacerdotes pecadores. Santo Agostinho
refutou essa heresia, demonstrando que a eficácia do sacramento deriva da santidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, e
não da virtude dos seus ministros (Cf. “Donatism”, in Cardeal Pietro Parente, Antonio Piolanti e Salvatore Garofalo,
Dictionary of Dogmatic Theology – Bruce Publishing Co., Milwaukee, 1952, p. 82). De modo análogo, a autoridade
eclesiástica não provém da santidade dos bispos, mas do poder que lhes foi dado por Cristo para governar o rebanho.
Essa autoridade não se perde devido ao pecado, mas somente pela perda do cargo eclesiástico, de acordo com a
legislação eclesiástica em vigor (renúncia voluntária; renúncia apresentada à autoridade da Igreja e aceita, em virtude
de idade avançada; remoção do cargo pela autoridade eclesiástica; remoção do cargo por força da própria lei, por
razões de heresia e cisma. Cf. cânones 184; 194 § 1, n° 2; 1364 § 1; 1336 § 1 n° 1-3). Portanto, seria um erro análogo
ao da heresia donatista sustentar que se deve obedecer somente aos pastores santos, e que bispos pecadores perdem
automaticamente sua autoridade.
41
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Um exemplo disso é o comentário da ativista de GLAAD Cathy Renna sobre o encontro dos
bispos em Dallas em junho de 2002. Ela se refere ao seu esforço para influenciar a mídia no sentido
de opor-se aos esforços do Bispo Fabian Bruskewitz e organizações conservadoras para destacar o
elemento homossexual nos escândalos:
“As conversações que tive com repórteres em Dallas esta semana mostraram-me que nós
claramente vencemos a crise no que se refere ao declínio de credibilidade daqueles ataques.
A mídia com que eu falei nesta semana não está se deixando iludir por eles. Estão
procurando peritos em abusos sexuais contra crianças, que estão tornando muito claras as
distinções entre homossexuais sadios e sexualidade correta, e qualquer tendência para abuso
sexual. Eles estão conversando com homossexuais e vítimas diretas do abuso. E estão
reconhecendo que católicos LGBT [Lésbicas/Homossexuais/Bissexuais/Transexuais] e
padres homossexuais, com seus relatos, têm importantes papéis a desempenhar no contínuo
processo de cura, reforma e responsabilidade”.43
... E PROTEGER A HOMOSSEXUALIDADE NOS SEMINÁRIOS
A ativista Renna explica depois que o movimento homossexual fará tudo o que puder para
frustrar as tentativas de erradicar a homossexualidade nos seminários:
“Com as visitações apostólicas dos seminários americanos, que devem começar em
agosto e devem durar dois anos, o movimento Dignity/USA44 e outros grupos de reforma da
Igreja irão acompanhar para saber se os líderes do Vaticano irão tentar silenciosamente
expurgar do sacerdócio os homossexuais. GLAAD trabalhará em comum com Dignity e
nossos respectivos contatos dentro da Igreja para assegurar que a mídia esteja
acompanhando de perto o processo e os resultados dessas visitações”.45
A BLITZ DA MÍDIA FAZ AVANÇAR O PROGRAMA HOMOSSEXUAL...
Em seguida ela afirma que a cobertura dos escândalos pela mídia ajudou a causa homossexual.
Numa Missa do movimento Dignity, celebrada na Catedral da Esperança,46 ela relata o seu
encontro com Anne Barrett Doyle, líder de VOTF e representante da Coalition of Concerned
Catholics,47 outro grupo de pressão fundado por causa da crise:
“Tive finalmente o prazer de encontrar Anne Barrett Doyle, da Coalition of Concerned
Catholics (e membro do comitê dirigente do movimento reformista leigo Voice of the
Faithful). Anne foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversara em março, quando
estávamos reunindo recursos e contatos para oferecer material à mídia.
Ao ver Anne na catedral, me veio à mente quanto caminhamos nos últimos meses. Embora
ativistas anti-homossexuais e comentaristas da extrema direita (e autoridades eclesiásticas,
como o Bispo Bruskewitz) continuem a se aproveitar da crise, o público está cada vez mais
advertido para as suas atitudes bizarras”.48

43

- Comunicado de imprensa de GLAAD sobre a Conferência dos Bispos Americanos em Dallas – 15 de junho de
2002: News Update: Day three: Wrapping Up – www.glaad.org/org/publications/documents/index.html?record=3023.
44
N. T.: Movimento de homossexuais que se dizem católicos.
45
- Ibidem. O destaque é nosso.
46
- A Catedral da Esperança alega ser “a maior igreja cristã liberal do mundo atingindo predominantemente
homossexuais, lésbicas e transexuais”. Fundada em 1970, admite ter 3.000 membros
(www.cathedralofhope.com/press/phase3.html).
47
- Este é o nome novo do grupo Coalition of Catholics and Survivors. Cf. Michael S. Rosenwald, At Mass, Cardinal
Mum on Sex Abuse – The Boston Globe, 3 de junho de 2002.
48
- Ibidem. O destaque é nosso.
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... NA SOCIEDADE E NA IGREJA
Como ressaltamos acima, The Boston Globe desempenhou papel de liderança na campanha da
mídia contra a Igreja. Em março, publicou um artigo de Chuck Colbert, ao que parece um
seminarista homossexual que estuda na Weston Jesuit School of Theology e membro de Dignity,
cujos artigos são publicados tanto pela imprensa católica como pela homossexual.49 A opinião de
Colbert é que os atuais escândalos favorecem a pauta homossexual dentro da Igreja:
“O escândalo de abuso sexual do clero na Igreja Católica teve uma reação em cadeia,
gerando discussões cada vez mais francas e livres sobre homossexualidade e sexo. O assunto
de padres homossexuais, homossexualismo masculino e lesbianismo na vida da Igreja
tornou-se rapidamente primordial.
A idéia de ordenação de mulheres eleva a pressão sanguínea da hierarquia, enquanto a
crescente presença de católicos homossexuais — e número significativo de padres
homossexuais — dispara quase uma apoplexia em algumas autoridades eclesiásticas.
Padres e leigos homossexuais são vitais para a missão apostólica da Igreja. [...] Cada vez
mais, as pressões internas e externas estão desafiando a doutrina da Igreja e as práticas
pastorais sobre sexualidade e ministério para católicos homossexuais”.50
UM DENOMINADOR COMUM DA MÍDIA LIBERAL E DOS GRUPOS REFORMISTAS
DA IGREJA
O artigo de Chuck Colbert também comenta um simpósio realizado em Louisville, Kentucky,
por New Ways Ministry, sob o tema No silêncio, Deus nos chamou: Questões relativas a lésbicas e
homossexuais e a Igreja do Concílio Vaticano II:
“Antes de começar o simpósio, autoridades do Vaticano orientaram o Arcebispo local,
Thomas Kelly, no sentido de proibir a celebração da Missa durante o evento. Depois de
consultar canonistas, no entanto, os líderes de New Ways decidiram que não precisavam de
permissão para celebrar a Missa. Usando uma alva com as cores do arco-íris durante a
cerimônia, o Bispo aposentado Leroy Matthiesen, do Texas, era a imagem da solidariedade
com os homossexuais católicos. Bandeiras com as cores do arco-íris — símbolos visíveis da
comunidade e da ufania homossexual — ornavam o palco para a liturgia.
O franciscano Ralph Parthie falou do ‘tumulto que havia em mim, durante muito tempo’,
antes de aceitar completamente a identidade homossexual.
Na sessão de encerramento, [o Pe.] Gregory Baum, professor emérito de Estudos
Religiosos na Universidade McGill e elemento-chave no liberalizante Concílio Vaticano II,
focalizou o amor homossexual e a tradição da lei natural na Igreja: ‘Todo o ensinamento
sobre sexualidade deve ser revisto antes de a Igreja assumir qualquer consideração séria
sobre amor homossexual e casamento para homossexuais’.
49

- De acordo com Dignity/USA Dateline (novembro de 1999, vol. 8, n° 11), Colbert é membro do grupo homossexual
Dignity, em Boston. Também se pode ler em Windy City Times, de 3 de abril de 2002: “‘Tendo feito a cobertura da
crise na igreja de Boston para o National Catholic Reporter, e como leigo e seminarista na Weston Jesuit School of
Theology, estou profundamente preocupado com algumas acusações enganosas dos que tentam vincular o abuso de
crianças e de jovens com homossexuais no sacerdócio’, disse Chuck Colbert. ‘A verdade é que o abuso sexual de
crianças é criminoso, patológico e pecaminoso. Ser homossexual declarado não é nada disso, como tantos de nós,
católicos homossexuais e lésbicas, nossas famílias e amigos podemos testemunhar diariamente na nossa igreja e em
comunidades por todo o país’”. (www.outlineschicago.com/outlines/apr3-02/nnews.html).
50
- Chuck Colbert, The Spectrum of Belief – The Dialogue on Gays in the Catholic Priesthood Is Also Casting New
Light on the Needs of a Far Larger Group: Gays in the Congregation – The Boston Globe, 31 de março de 2002.
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O Bispo Thomas Gumbleton afirmou: ‘Nós não expulsamos as pessoas da Igreja por
seguirem a própria consciência’”.51
A matéria de capa do número de 17 de junho de 2002 da revista Time trata de Católicos em
revolta. O mesmo número contém outros artigos favoráveis a Voice of the Faithful e grupos
reformistas similares, como também um longo artigo analisando a crise na Igreja e apoiando o
programa homossexual. Um artigo de Andrew Sullivan, que se auto-denomina um católico
homossexual, reivindica que a solução para a Igreja é “ouvir os leigos” em assuntos morais. O
artigo — intitulado Quem diz que a Igreja não pode mudar? Um católico angustiado argumenta
que amar a Igreja significa reformá-la — afirma:
“Nós nos ajoelhamos e rezamos; nós doamos nosso tempo e dinheiro; nós tentamos
explicar as lições morais que aprendemos no mundo real da família, do sexo, do trabalho e
do conflito. Mas tantos líderes da Igreja — do Papa para baixo — não parecem ouvir ou
preocupar-se. E por que o fariam? Eles não são obrigados a prestar contas a nós”.52
Portanto, o Papa e os bispos devem ter que prestar contas aos leigos. Numa inversão de papéis,
diretamente contrária ao que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, os leigos substituem o clero como
a verdadeira autoridade na Igreja. Isso reflete a linha de VOTF e outros grupos reformistas.
Sullivan alega em seguida que o ensinamento moral da Igreja sobre divorciados, homossexuais,
mulheres e celibato sacerdotal é absurdo e desvinculado do “mundo real”.
Outra organização homossexual, GLAAD, sustenta as mesmas mudanças de natureza disciplinar
e doutrinária na Igreja, propostas pelos grupos reformistas.
Na seção Fontes para cobertura da crise de abuso sexual da Igreja Católica, o website de
GLAAD reproduz um artigo de Marcos McPeek Villatory, intitulado Cravando nossas
reivindicações na porta da Igreja Católica.53 Com características de manifesto, o artigo pergunta:
“O que queremos?”. E responde:
“Qualquer coisa que derrube as portas da antiquada hierarquia da Igreja Católica.
Padres casados. Sacerdócio feminino. Mulheres-bispos. E, é claro, a abolição do celibato
obrigatório. Queremos uma nova teologia da sexualidade, que não envergonhe os católicos
com ensinamentos puritanos, que inevitavelmente conduzem a uma atrofia do
desenvolvimento sexual entre os nossos pastores”.54
Estas palavras reveladoras demonstram como devemos estar atentos à abordagem da mídia
sobre os atuais escândalos.
POR QUE A MÍDIA ESTÁ ATACANDO A IGREJA CATÓLICA?
O Pe. Benedict Groeschel, no seu recente livro From Scandal to Hope (Do escândalo à
esperança), afirma que a persistente cobertura sobre os escândalos constitui uma “blitz da mídia”
contra a Igreja:
“Estamos presenciando uma blitz da mídia contra a Igreja. Por quê? Eles pareciam
nossos amigos há pouco, e agora têm muito boas razões para atacar-nos. No início da
51

- Ibidem.
- Andrew Sullivan, Time, 17 de junho de 2002, pp. 63-64.
53
- N. T.: Alusão ao gesto de Lutero de cravar na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas famosas 95 teses
heréticas, que marcou o início da Reforma Protestante, em 1517.
54
- www.glaad.org/org/relations/reference/index.html?record=3009. Esse artigo foi publicado originalmente em Los
Angeles Times, em 10 de junho de 2002.
52
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década de 1990, uma pesquisa de opinião foi feita entre o pessoal da mídia na Califórnia.
Mais de 90% eram favoráveis à equiparação das relações homossexuais com o casamento
tradicional. Bem mais de 90% eram favoráveis ao aborto a pedido. Eis por que eles nos
consideram seus inimigos”.55
Em seguida o Pe. Groeschel explica como, com a erotização da sociedade, o problema de abuso
sexual pervadiu todas as instituições sociais: a família, as forças armadas, as escolas e as
organizações juvenis. Esse problema de abuso sexual, segundo ele, é comum a todas as
denominações, existindo casos em todas as religiões. Além disso, a prática de resolver os casos de
abuso sexual fora dos tribunais, evitando a publicidade inerente a todo processo judicial, também é
comum em todas as religiões. Como se trata da Igreja Católica, no entanto, a mídia a transformou
em alvo de uma blitz, como se só ela tivesse problemas de abuso sexual e os resolvesse fora dos
tribunais — afirma o Pe. Groeschel. Ele é cuidadoso em assinalar que o preconceito da mídia não
significa que os bispos não foram imprudentes e não cometeram erros.
O autor comprova suas afirmações incluindo como apêndice um estudo de James O. Clifford,
que compara o modo como a mídia abordou casos de abuso sexual envolvendo professores com os
que envolveram sacerdotes, patenteando uma flagrante disparidade.56
PARTE DO PROBLEMA, NÃO DA SOLUÇÃO
Concluindo esta análise do papel da mídia nos atuais escândalos, devemos fazer algumas
distinções.
Há uma terrível crise na Igreja, e os escândalos sexuais são uma de suas faces. Contudo, ainda
mais terrível do que tais escândalos é a perda da fé e da identidade religiosa e sacerdotal.
Reconhecer a existência de uma crise, é uma coisa; o modo de tratar dela, é outra bem diferente.
Ao tratar da crise e tentar resolvê-la, deve-se ter grande cuidado. A crise na Igreja deve ser
denunciada de tal modo que não debilite a fé do povo simples. Não se deve escandalizar os fiéis
nem criar um clima de revolta, que poderia pavimentar o caminho para os oportunistas, que gostam
de pescar em águas turvas e logo se apresentam como salvadores.
A Igreja nunca temeu a verdade. Como afirmou o Papa Leão XIII, citando as Sagradas
Escrituras: “Deus não precisa das nossas mentiras”.57 E acrescenta como norma: “Não dizer nada
de falso, nem esconder nada de verdadeiro”.58
Não se deve fechar os olhos para o escândalo nem tentar justificar o injustificável, mas sim
analisar tudo à luz da fé e da história da Igreja. Esta mostra as incontáveis crises que o Divino
Redentor permitiu-lhe sofrer.59
Se os atuais escândalos são apresentados de um ponto de vista meramente humano, sem a
perspectiva sobrenatural, mostrando a Igreja como qualquer outra instituição, essa abordagem
naturalista deformaria as informações. Essa foi a atitude da mídia na presente crise.

55

- Pe. Benedict J. Groeschel, C.F.R., From Scandal to Hope – Our Sunday Visitor Publishing Division, Huntington,
Ind., 2002, p. 45.
56
- Ibidem, pp. 208-212.
57
- Job 13,17; Encíclica Depuis le Jour, 8 de setembro de 1899, n° 25.
58
- Breve Sæpe numero, 28 de agosto de 1883.
59
- Ver a Introdução.
www.baucatolico.wordpress.com

18

Eu já enfrentei outras tempestades

O papel da mídia esquerdista na atual crise não abre campo para otimismo. O modo como ela
abordou os escândalos não é parte da solução, e sim do problema.

Vítimas inocentes de abuso sexual merecem simpatia e apoio, mas a tragédia
pessoal não pode ser usada como pressão por mudanças estruturais na
Igreja. Mark Serrano e David Clohessy, líderes de Survivors Network of those
Abused by Priests (SNAP), participam de manifestação durante a reunião dos
bispos em Dallas.
Algumas das supostas vítimas têm histórias estranhas. Arthur Austin (foto) é
apresentado por SNAP como “vítima que se tornou sobrevivente”. VOTF o
qualifica de “profeta”. Mas, numa entrevista, ele narra que já era homossexual
aos 20 anos, quando se tornou vítima de abuso do Pe. Shanley.
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CAPÍTULO 2
QUANDO TRAGÉDIA PESSOAL SE TRANSFORMA EM PRESSÃO
IDEOLÓGICA
Não existe a menor dúvida de que todas as vítimas inocentes de abuso sexual (não só por
membros do clero) merecem simpatia e apoio, e de que tudo deve ser feito para diminuir seu
sofrimento e remediar seu trauma.
No entanto, essa simpatia não deveria ser desviada para promover uma ideologia particular, nem
se deveria usar a tragédia pessoal para exercer pressão moral e psicológica em favor de mudanças
revolucionárias na Igreja.
GRUPOS DE VÍTIMAS COM MOTIVAÇÃO IDEOLÓGICA
Infelizmente, alguns grupos de vítimas tomaram esse rumo, tais como Survivors Network of
those Abused by Priests (SNAP) e a Coalition of Catholics and Survivors (CCS).
Por exemplo, Lee S. White, diretor de SNAP na Virginia, declara: “Há uma luta de poder em
andamento. Os leigos estão pedindo mais voz na Igreja, e os bispos estão recusando. Eles encaram
os leigos como uma ameaça à sua autoridade e poder”.60
Esse posicionamento reflete uma ideologia similar à da luta de classes marxista.
Por outro lado, ao levantar questões teológicas muito graves, o Sr. White critica a própria
natureza da estrutura eclesiástica.
Phil Saviano, Diretor Regional de SNAP em New England, demonstra um ponto de vista
ideológico similar em um discurso durante a primeira convenção nacional de Voice of the Faithful
em julho.61 Ele assinala a situação irônica de estar falando ante Voz do Fiel, pois ele se autoqualifica de não fiel: “Eu fui um fiel, mas perdi a fé mesmo antes de entrar na puberdade”, afirma
ele.
O líder de SNAP insinua que, sendo vítima, isso dá a ele autoridade para falar a fiéis e incitá-los
à ação. Em seguida afirma que compartilha com os católicos o seu questionamento da fé.
Finalmente ele apresenta a crise da Igreja como uma luta de poder. Suas palavras envolvem o
seguinte paralelo: Como várias pessoas se tornaram vítimas por meio de abuso sexual, da mesma
forma o laicato se tornou vítima de uma hierarquia abusiva. Da mesma forma que as vítimas
reivindicam sua dignidade ao se tornarem sobreviventes, também o laicato recupera sua autoridade
usurpada estabelecendo uma Igreja democrática. Nas suas próprias palavras:
“Eu comecei referindo-me a vítimas que retomam seu poder. É isso o que vocês também
têm que fazer! Conseguir que os próximos dez anos adquiram a máxima importância!
Vocês querem conservar a fé? Ótimo. Então mudem essa igreja desolada!

60

- Susan Hogan Albach, Some Bishops Leery of Sharing Authority - The Dallas Morning News, 16 de junho de 2002.
- www.survivorsnetwork.org/actions_by_parishioners/phil_saviano_speech.htm — Todas as citações nos parágrafos
seguintes são desse original.
61
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Usem os seus ouvidos para dar atenção às nossas experiências. Nós de fato já fomos
vítimas, mas, ao encontrarmos a coragem para manifestar-nos e mudar o mundo, tornamonos sobreviventes e merecedores do vosso respeito”.
CRIANDO UM CLIMA INTENSAMENTE EMOCIONAL
Falando na convenção de VOTF em julho de 2002, Susan Renehan, ativista de Coalition of
Catholics an Survivors, contou como sofreu o abuso de um padre, e conseqüentemente abandonou
a Igreja. Suas palavras acusadoras foram brutais: “Sacerdotes estão estuprando e abusando das
vossas crianças, e vossos bispos estão acobertando o fato”.62
A intensa emotividade na convenção facilitou a formulação dessa generalização abusiva, e por
sua vez ela resultou em mais emoção. As palavras de Renehan sugerem que os padres estão
atacando todas as crianças, e que todos os bispos estão acobertando o fato. A afirmação criou um
clima de urgência, demandando ação rápida e enérgica.
“SOBREVIVENTE”, UMA PALAVRA TALISMÂNICA
A palavra sobrevivente está cada vez mais sendo usada para designar aqueles que sofreram
abuso sexual. O Pe. Doyle, por exemplo, usou a expressão “vítimas que se tornaram
sobreviventes”, no seu discurso na convenção de VOTF em Boston. Quase todos os outros
oradores adotaram essa orientação. Ao longo do dia a palavra ressoou como uma espécie de
mantra, num esforço visível e intencional de fazê-la fixar-se. Ninguém na convenção explicou por
que essa foi a palavra escolhida.
Como já ficou dito, o líder de SNAP Phil Saviano dá uma definição confusa de sobrevivente, o
qual seria uma pessoa que sofreu abuso sexual por membro do clero, e que retoma o poder que lhe
foi roubado.
O diretor executivo de SNAP David Clohessy dá uma explicação diferente para o uso que a sua
organização faz da palavra sobrevivente no nome da entidade:
“Infelizmente, alguns homens e mulheres não sobrevivem ao abuso sexual na infância.
Embora a experiência de todas as vítimas seja trágica, a história daquelas que cometem
suicídio como resultado de abuso estão entre as mais pungentes. [...] Muitos de nós, do
movimento de sobreviventes, nos consideramos afortunados por termos suportado o abuso e
permanecido vivos e sadios. Alguns não tiveram tanta sorte”.63
Dessa forma, todos os que sofreram abuso sexual e não cometeram suicídio seriam
sobreviventes. Segundo essa lógica, todos os que sofreram com ruptura de noivado, perda de
emprego ou ruína financeira, e não cometeram suicídio, podem também ser chamados
sobreviventes, pois de fato alguns cometem suicídio por causa desses infortúnios.
Sofrer abuso sexual é sem dúvida uma experiência traumática. Contudo, é um exagero equiparála com a experiência de alguém que sofreu risco de vida imediato e sério, como num acidente grave
ou numa catástrofe natural em que outros pereceram.
No presente caso, o significado exagerado atribuído à palavra torna-se um meio de exercer
pressão psicológica e emocional.

62

- Eric Couvey e Robin Washington, Laity Gets Tough on Law — The Boston Sunday Herald, 21 de julho de 2002.
Cf. fita 02VF1, Resurrection Tapes, Voice of the Faithful National Conference.
63
- SNAP Basics Q & A With David Clohessy — www.survivorsnetwork.org.
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Sobrevivente torna-se assim uma palavra talismânica, com o objetivo de fazer a baldeação
ideológica do público. Por meio de uma torção cuidadosa, uma simples palavra ou expressão
comporta um mundo de significados ambíguos, e gradualmente influencia e modela o pensamento
e a mentalidade das pessoas inadvertidas.64
UMA ESTRANHA “VÍTIMA QUE SE TORNOU SOBREVIVENTE”
Uma das principais “vítimas que se tornaram sobreviventes”, apresentada na convenção de
VOTF em Boston, foi Arthur Austin. Não está claro por que ele é vítima ou sobrevivente.
Escrevendo sobre o escândalo do Pe. Shanley, o repórter Sacha Pfeiffer, do Boston Globe,
refere-se ao caso de Arthur Austin, que tem um processo em andamento contra o Pe. Shanley. O
repórter diz que Austin “dirigiu-se ao sacerdote para pedir orientação, após cessar o seu primeiro
relacionamento homossexual, aos 20 anos. Austin afirma que Shanley disse ter-lhe permitido o
‘acesso’ ao seu corpo, para aliviá-lo do sofrimento causado por aquela ruptura”.65
Chuck Colbert escreveu no National Catholic Reporter:
“... dois homens — Arthur Austin, de Braintree, Mass., e John Harris, de Norwood, Mass.
— que acusaram Shanley de abuso sexual são abertamente homossexuais. Durante uma
entrevista, Austin afirmou que aos 20 anos ele estava enfrentando um período difícil, após a
ruptura de um relacionamento homossexual, quando Shanley se aproveitou dele”.66
Austin participou também na passeata de CCS à Catedral de Boston. Chuck Colbert escreve:
“Três homossexuais declarados se manifestaram. [...] O terceiro foi Art Austin”.67
Como pode Austin ser apresentado como vítima ou sobrevivente de abuso homossexual, sendo
que ele era adulto e homossexual quando se encontrou com o Pe. Shanley?
VÍTIMAS E “SOBREVIVENTES”: NOVOS “PROFETAS”?
Não obstante, o website de SNAP denomina Austin sobrevivente, e reproduz suas observações
de 8 de abril de 2002 contra o Cardeal Law e a Igreja Católica: “Se a Igreja Católica nos Estados
Unidos não se enquadra na definição de crime organizado, então os americanos precisam
examinar seriamente o conceito de justiça”.68
A opinião do sobrevivente Austin sobre a Igreja não impediu que Mary Scanlon Calcaterra o
apresentasse como um “profeta” na convenção de VOTF.69
Na mesma convenção, Susan Renehan apresentou as supostas vítimas quase como um novo
Magistério da Igreja, ao discursar para o público: “Vocês precisam da nossa voz para ensinar-lhes
que precisam curar-se antes de poder perdoar, e precisam da verdade antes de poder curar-se”.70

64

- Ver Plinio Corrêa de Oliveira, “Baldeação Ideológica Inadvertida e Diálogo”, capítulo 3: “As palavras talismãs, um
estratagema de baldeação ideológica inadvertida” — Cruzade for a Christian Civilization, n° 4, 1982. Disponível em
www.tfp.org/what_we_think/dialogue/dialogue_chp3.html.
65
- “Famed ‘street priest’ preyed Upon Boys” — The Boston Globe, 31 de janeiro de 2002.
66
- Chuck Colbert, Documents Provoke Fresh Anger — National Catholic Reporter, 19 de abril de 2002.
67
- Chuck Colbert, Victims of Church Abuse Scandal Take to the Streets — In newsweekly.com, 4 de junho de 2002.
68
- www.peak.org/~snapper/links_from_home_page/art_austin_statement.htm.
69
- Eric Convey e Robin Washington, Laity Gets Tough on Law.
70
- Chuck Colbert, 4.000 Meet to Give Laity a Voice — National Catholic Reporter, 2 de agosto de 2002. Cf. fita
02VF1, Voice of the Faithful National Conference.
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Indicativo dessa desejada mudança de liderança e de autoridade docente foi um cartaz que um
manifestante de CCS portava em frente à Catedral de Boston, o qual dizia: “A vítima é a
Autoridade”. Call to Action publicou uma foto da manifestação e do emblema, na sua edição de
maio de 2002 de Church Watch.71
LAÇOS COM OS GRUPOS REFORMISTAS
As vinculações operacionais entre esses grupos de vítimas e os grupos de pressão, novos e
antigos, em favor da reforma da Igreja também comprovam sua motivação ideológica.
O website de SNAP fornece um link para Rent-a-Priest,72 associação de padres casados. Por
razões óbvias, essa associação advoga o fim do celibato sacerdotal. Defende também a ordenação
de mulheres, o recasamento de divorciados e a democracia dentro da Igreja.73
Os websites de SNAP e VOTF oferecem links de um para o outro, e VOTF contribui
financeiramente para SNAP.
O website de Call to Action oferece links para SNAP, além de informações extensas e
detalhadas sobre o modo de participar da campanha. No número de maio de 2002 de Church
Watch, Call to Action apresenta uma foto da manifestação de Coalition of Concerned Catholics em
frente à Catedral de Boston. O cabeçalho afirma: “Grupos como Coalition of Concerned Catholics
(na foto) e Voice of the Faithful em Boston estão conduzindo uma revolução de leigos para
retomar a Igreja depois do fracasso da liderança de cardeais e bispos”.74
No dia 4 de junho de 2002, o mesmo grupo, com seu novo nome Coalition of Catholics and
Survivors (CCS), promoveu uma passeata em direção à Catedral da Santa Cruz, em Boston. Chuck
Colbert escreveu sobre a passeata:
“Católicos homossexuais e lésbicas, conjuntamente com mais de 20 membros de
Dignity/Boston — a liderança da comunidade homossexual católica da região —
participaram dessa passeata de solidariedade e da sessão de testemunhos dos sobreviventes
no último fim-de-semana. A passeata de solidariedade foi patrocinada por Coalition of
Catholics and Survivors (CCS), uma das duas maiores organizações a favor da reforma da
Igreja e de defesa [dos homossexuais], que brotaram para a vida no sulco do escândalo de
abuso sexual da arquidiocese de Boston”.75
IMBRICAMENTO DE MILITÂNCIAS
Chuck Colbert assinala que um número significativo de membros de VOTF e CCS participam
de ambas associações.76 Isso parece ocorrer com outros grupos reformistas e de vítimas.
Noticiando o encontro de bispos em Dallas, Thomas Farragher, do The Boston Globe, cita um
exemplo significativo: “[O Cardeal Law] parou um momento para conversar com três membros de
Coalition of Catholics and Survivors — Joseph E. Gallagher Jr., de Wellesley; Anne Barrett Doyle,

71

- www.cta-usa.org/watch05-02/watch05-02.html.
- Links de SNAP - www.peak.org/helpful_links/helpful_links_page.htm.
73
- Cf. www.rentapriest.com — A home page, especialmente o artigo “39 Popes Were Married”, do padre casado John
Shuster, que defende o fim do celibato clerical e a ordenação de mulheres. Ver também “The Church IS a Democracy”,
de Daniel C. Maguire, o qual nega que a Igreja seja uma sociedade hierárquica, como indica claramente o título do
artigo.
74
- www.cta-usa.org/watch05-02/watch05-02.html.
75
- Chuck Colbert, Victims of Church Abuse Scandal Take to the Streets.
76
- Chuck Colbert, New Group Pushes for Change - National Catholic Reporter, 26 de abril de 2002.
72
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de Reading; e Janice Leary, de Natick. Leary é também membro de Voice of the Faithful em
Wellesley.”77
Farragher poderia ter acrescentado que Doyle e Leary são membros do Lay Leadership Council
(Conselho de Liderança Leiga), de VOTF,78 e que Leary participa profundamente de Call to
Action. Um artigo do número de abril de Call to Action News afirma:
“Os ativistas de CTA New England na região de Boston, coordenados por Jan Leary,
estão no centro de uma coalizão de católicos preocupados, que formarão uma corrente
humana em torno da catedral para uma oração de solidariedade com as vítimas de abuso
sexual, às 3 horas da tarde da Sexta-Feira Santa. Seu congresso da primavera, no dia 14 de
abril em Belmont, Mass., incluirá um seminário sobre a crise da igreja, dirigido por [Mary
Jo] Bane”.79
Ao relatar por que se associou a VOTF, Janice Leary afirmou:
“Eu me identifico como católica de Call to Action: sou co-fundadora de Mass Women
Church, iniciei o grupo de Call to Action em Massachusetts, [...] iniciei Save Our Sacrament:
Reform and Respondent Support e tornei-me membro de COR (Catholic Organizations for
Renewal), uma espécie de grupo abrangente, de caráter nacional, cujos membros
representam todas as maiores organizações progressistas católicas no país”.80
Janice Leary, como chefe de Save Our Sacrament: Reform of Annulment and Respondent
Support, é membro oficial do grupo reformista internacional We Are Church [Somos Igreja] .81
A IDEOLOGIA DOS REFORMISTAS: UMA NOVA TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO
Na América Latina, os defensores da Teologia da Libertação usaram os pobres (rotulados de
oprimidos) como pretexto para uma luta de classes que os libertaria das estruturas opressoras, isto
é, do sistema capitalista. A solução que propunham era a sociedade sem classes marxista.
Com os escândalos sexuais, uma nova luta de classes está sendo criada nos Estados Unidos. A
classe oprimida consiste nas vítimas de abuso sexual. Os opressores são clérigos e a estrutura
hierárquica da Igreja. A solução proposta consiste em eliminar essa opressão clerical estabelecendo
uma sociedade sem classes na Igreja.
A teologia da libertação na América Latina adotou o mito marxista do proletariado-redentor. O
proletariado oprimido, por ser explorado, não participa dos pecados dos opressores. Portanto,
quando o proletariado se liberta da opressão, liberta também os próprios opressores das correntes
da estrutura de opressão.
Essa mesma mitologia está sendo aplicada aos presentes escândalos. A vítima do abuso sexual,
o sobrevivente, não participa dos vícios do sistema clerical opressor. Por isso, está qualificado para
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- Thomas Farragher, Law Will Face Many Skeptics on His Return - The Boston Globe, 16 de junho de 2002.
- Ver www.votf.org/who_we_are/council.html.
79
- Priest Pedophilia Scandal Awakens Catholics to Church Reform – Call to Action News, abril de 2002. O destaque é
nosso.
80
- Originalmente localizada em www.voiceofthefaithful.org/whyijoined.html. Atualmente foi removida.
81
- Ver www.we-are-church.org/us/members.html. — No dia 10 de julho de 2002, o Escritório de Comunicações da
Conferência dos Bispos da Espanha publicou um comunicado sobre We Are Church, onde afirma: “3 – ‘Somos Igreja’
defende posições e crenças que claramente o afastam da Igreja Católica, e são prejudiciais à comunhão eclesial” —
Nota do Escritório de Informação da Conferência Episcopal Espanhola Sobre a “Corrente Somos Igreja”, 10 de julho
de 2002.
78
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ser o redentor, de tal modo que, quando ele se liberta, liberta seus opressores destruindo as
estruturas de opressão, isto é, a estrutura eclesiástica hierárquica.
Por tudo isso se torna claro que SNAP e CCS baseiam sua ação numa ideologia similar à de
grupos reformistas que querem democratizar a Igreja.
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CAPÍTULO 3
GRUPOS DE PRESSÃO SUBVERTEM A IGREJA PELA
EXPLORAÇÃO DOS ESCÂNDALOS
Grupos de teólogos e ativistas leigos, de há muito empenhados na mudança das estruturas da
Igreja e procurando enquadrá-las numa forma igualitária, estão explorando tanto os escândalos
sexuais como a injustificável atitude de muitos bispos. Propõem reformas que subvertem a
autoridade na Igreja por meio da transferência do poder para o laicato.
PESCANDO EM ÁGUAS TURVAS
Voice of the Faithful está entre os que pescam em águas turvas. Seu fundador e primeiro
presidente, Dr. James Muller, antigo militante pacifista, não esconde que o real objetivo de VOTF é
impor à Igreja reformas de tendência igualitária. “Pedofilia é apenas o sintoma de uma doença. A
doença é o poder absoluto. Nós vamos [...] criar um mecanismo para a democracia”, diz ele.82
“Temos de equilibrar o poder da hierarquia com o do laicato”.83
DEMOCRATIZAÇÃO DA IGREJA
Na convenção de VOTF em Boston, o Dr. Muller projetou slides ilustrando o seu modo de
entender a crise na Igreja. Concluiu que a crise mais profunda é o poder centralizado, sem nenhuma
voz para os fiéis. A democracia americana é o seu modelo para a Igreja.84
O Prof. Leonard Swidler, outro orador, sustenta a idéia de sacerdócio feminino e
democratização da Igreja. Ele já preparou o rascunho de uma Constituição para a Igreja e escreveu
um livro sobre o assunto. Essa Constituição prevê a Igreja governada por um conselho geral, eleito
por representantes das igrejas nacionais. Esse conselho geral seria co-presidido por um papa e um
leigo por um período não renovável de dez anos.85
Com essa Constituição, o Prof. Swidler simplesmente transpõe os princípios da democracia civil
para a Igreja. Ele transforma os fiéis (o povo, numa democracia civil) na fonte do poder eclesiástico
e lhes dá o controle desse poder. Na convenção, o seminário dirigido pelo Prof. Swidler era
intitulado Diretrizes para Estabelecer uma Constituição Diocesana.86
De acordo com o Philadelphia Inquirer, VOTF pretende promover um Congresso Continental87
em Filadélfia em 2003, para aprovar uma Constituição para a Igreja.88
IGUALITARISMO RADICAL DO PE. DOYLE
O Pe. Thomas Doyle, que fez o discurso-chave na convenção de VOTF, afirmou também que o
abuso sexual é apenas um sintoma de uma “crise mais profunda: uma doença mais profunda, e
muito mais pervasiva e destrutiva — a falácia do clericalismo”.89
82

- Mary Rourke, Staking Their Claim – The Los Angeles Times, 23 de abril de 2002.
- Miriam Hill, Catholic Group in Boston Sows Seeds of Revolution – The Philadelphia Inquirer, 15 de maio de 2002.
84
- Cf. Documento de Trabalho de VOTF: The Problem and Our Vision, de Jim Muller – www.voiceofthefaithful.org.
85
- Cf. Toward a Catholic Constitution – Crossroads Publishing Company, New York, 1996. Ver também www.arcccatholic-rights.org/constitution.htm.
86
- Ver Response of the Faithful – Agenda, Voice of the Faithful Conference, 20 de julho de 2002.
87
- N. T.: Alusão à reunião de delegados das 13 colônias norte-americanas (exceto Geórgia), em Filadélfia, a partir de
5 de setembro de 1774, que marcou o início do processo da independência americana.
88
- Miriam Hill, Catholic Group in Boston Sows Seeds of Revolution.
83
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O Pe. Thomas Doyle, O.P., recebeu
de VOTF o primeiro prêmio
Integridade Sacerdotal. Ele delineou
a pauta reformista e afirmou
inequivocamente que o “modelo
medieval” de “Igreja monárquica”
está nos estertores da morte.

Ele disse que o primeiro sintoma dessa doença do
clericalismo é a falsa noção de que o clero tem a
missão especial de santificar o laicato, e portanto está
acima de todos os outros e merece privilégios. Foi
recebida com muito aplauso a conclusão do Pe. Doyle,
de que “o sintoma mais mortal de todos é esse
incontrolável apego ao poder”, e na qual ele instou os
presentes a “ajudar esses apegados ao poder a
libertar-se dessa cadeias”.
O meio de libertar os bispos seria demolir a Igreja
hierárquica e implementar a democracia. O Pe. Doyle
colheu intenso aplauso do auditório ao defender
reformas igualitárias baseadas na doutrina modernista
condenada por São Pio X.

Afirmou que “a causa do abuso sexual foi o sistema
de governo, que por sua vez requer uma mudança real”.
O abuso pelos bispos, segundo ele, se mantém “pelo mito
de que o que é bom para essa pequena minoria, a
liderança episcopal, é bom para todos nós; o mito de que
o bem da Igreja é o nosso bem”.
O sacerdote dominicano trovejou sobre o modo como
os bispos tomaram o poder dos leigos, especialmente dos
desprivilegiados, que de fato deveriam ser as verdadeiras
autoridades: “Os membros mais essenciais da Igreja não
são os que vestem os paramentos mais elaborados e se
sentam nos tronos do poder, e sim os marginalizados, os
que sofrem, os rejeitados, os esquecidos e os sem voz. E
hoje nós estamos retomando o que foi seqüestrado de
nós”.90

Thomas Arens, presidente
internacional de We Are Church
(Somos Igreja), defendeu a
abolição de distinções entre o
clero e o laicato, na primeira
convenção nacional de VOTF.

Dr. James Muller, fundador de
VOTF, defendeu a total
democratização da Igreja,
tomando o sistema americano de
governo como modelo.
Recomendou o uso de pressão
financeira: “Nenhuma doação
sem representação”.

O Pe. Doyle alegou que a crise atual marca “o início
da agonia do modelo monárquico medieval” da Igreja. A
Igreja hierárquica resultou de “má interpretação do dom
das chaves do Reino que Cristo fez a São Pedro”. Essa
interpretação errônea serviu “como base lógica para um
sistema hierárquico que foi posteriormente revestido com
todos os ornamentos da monarquia”. Como
conseqüência, “devemos exigir de nós mesmos, e de
todos os que são parte da Igreja, que seja abandonada a
idéia de que a Igreja é um reino constituído de uma
cadeia de feudos denominados dioceses”. Fazendo isso, a
Igreja poderá retornar ao “igualitarismo radical de
Cristo”.
O “igualitarismo radical” (do Pe. Doyle, não de

89

- Ver fita 02VF2, Voice of the Faithful National Conference. Todas as citações do Pe. Doyle são transcritas
diretamente da fita adquirida no evento de VOTF.
90
- Essas afirmações são similares aos conceitos da teologia da libertação, onde os oprimidos e marginalizados são
considerados os verdadeiros messias e redentores da humanidade.
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Cristo) levou-o a convidar o auditório a “abandonar o pensamento mágico que sustenta o
paradigma medieval” da Igreja hierárquica. Esse pensamento mágico está baseado no “conceito
mágico de sacramentos e dos padres e bispos mágicos que os administram”.
CHANTAGEM FINANCEIRA
O Dr. Muller recomenda o uso de pressão financeira: “Nada de doação sem representação.91
Temos de conquistar poder financeiro nessa Igreja. Eles dizem que os leigos são fracos, mas
somos 99,9% da Igreja e 100% do dinheiro, e agora temos uma estrutura na qual podemos exercer
esse poder”.92
O novo presidente de Voice of the Faithful, Dr. James Post, declara que “uma hierarquia que
falhou na proteção dos nossos filhos não pode merecer a confiança para exercer sozinha o
controle sobre a propriedade, o dinheiro e o destino da nossa igreja”. Defende o direito dos leigos
de “participar no processo decisório de cada paróquia, de cada diocese e de toda a Igreja
Católica”.
Ele define os termos do diálogo do seu grupo com os bispos: “Quero deixar claros os termos
desse diálogo: Não negociaremos nosso direito de existir. Não negociaremos nosso direito de
sermos ouvidos. Não negociaremos nosso direito de falar livremente como católicos
americanos”.93
ABUNDÂNCIA DE MOVIMENTOS REFORMISTAS
Além dos padres casados, também falaram membros de Call to Action e We Are Church. Esses
grupos de há muito defendem a reforma completa da Igreja, inclusive o sacerdócio feminino e o
fim do celibato sacerdotal.
Jan Leary e Linda Pieczynsky, de Call to Action, dirigiram círculos de estudos.94 Dan Daley, codiretor e um dos fundadores de Call to Action, assinalou que “muitos dos presentes ao encontro
são membros de Call to Action de Massachusetts”. Afirmou depois que “iniciou tratativas com
líderes do novo grupo sobre a possibilidade de colaboração futura”.95
We Are Church se fez representar por seu presidente internacional, Thomas Arens, que veio da
Alemanha. No seu discurso, ele declarou enfaticamente: “Temos de abolir o sistema de duas
classes na nossa Igreja”. E acrescentou que, da mesma forma que o Muro de Berlim foi derrubado,
“temos de demolir o muro que separa o clero do laicato”.96
PRESENÇA DE MOVIMENTOS DE LIBERAÇÃO SEXUAL

91

- N. T.: Alusão ao slogan dos revolucionários americanos: “No taxation without representation” – “Nada de
impostos sem representação”. Uma das queixas dos colonos americanos contra a Inglaterra, que levaram à
Independência dos Estados Unidos, era o fato de terem de pagar taxas decretadas pelo Parlamento inglês, no qual as
colônias não eram representadas.
92
- Citado em Michael Paulson, Lay Catholics Issue Call to Transform Their Church – Boston Sunday Globe, 21 de
julho de 2002.
93
- Citado em Chuck Colbert, 4.000 Meet to Give Laity a Voice – National Catholic Reporter, 2 de agosto de 2002.
94
- Em um press release de Call to Action, de 8 de março de 2002, lê-se: “‘O Vaticano está tentando desviar a atenção
do papel dos bispos americanos que criaram essa atual crise de abuso sexual do clero. Isso não tem nada a ver com
padres homossexuais’, disse Linda Pieczynski, porta-voz de Call to Action”. Ver www.ctausa.org/press/gaypriests.html.
95
- Colbert, 4.000 Meet to Give Laity a Voice.
96
- Eric Convey e Robin Washington, Laity Gets Tough on Law – Cf. fita 02VF4, Voice of the Faithful National
Conference.
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Fotos mostram pelo menos um dos participantes usando uma camiseta com o logotipo de
Dignity/Boston. Esse grupo homossexual não reflete o ensinamento católico.
Para falar sobre “o que os paroquianos e pais podem fazer para criar uma paróquia
sexualmente segura”, foi escolhida ninguém menos que Debra Haffner, uma sexologista não
católica, notória por se opor ao ensinamento tradicional da Igreja. Ela foi presidente do ultra-liberal
Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS), que defende o
casamento homossexual e também homossexuais e lésbicas como ministros religiosos.97
Outra oradora na convenção foi Michelle Dillon, autora de Debating Divorce; Moral Conflict in
Ireland; Gay and Lesbian Catholics; e Catholic Identity: Balancing Reason, Faith, and Power.
Todos os seus livros têm orientação esquerdista e reformista.98

O Bispo Matthew Clark, de
Rochester, N.Y., discursando no
4° Simpósio Nacional de New
Ways Ministry sobre Um diálogo
nacional sobre assuntos
lésbicas/homossexuais e o
catolicismo, em março de 1997,
em Pittsburgh. A palavra de
ordem do simpósio foi: “A Igreja
ensinando - ensinando a Igreja”.

No dia 1° de março de 1997, o
Bispo Matthew Clark, de
Rochester, celebrou uma Missa
especial na Catedral do Sagrado
Coração, para homossexuais e
lésbicas.

97

- “Desafiando o sentimento conservador, cerca de 850 líderes religiosos estão aderindo à declaração de que todas as
crenças deveriam abençoar os casais do mesmo sexo e admitir homossexuais e lésbicas como ministros. Ela é
patrocinada por Sexuality Information and Education Council of the United States, ou SIECUS. ‘Durante muito tempo,
as únicas vozes que se ouviam sobre religião e sexualidade eram os pronunciamentos anti-homossexuais da direita
religiosa’, disse à Associated Press a diretora Debra Haffner (www.tennessean.com/sii/00/02/20/bishopbar20.shtml).
98
- Dillon expõe seu pensamento: “No livro que publiquei recentemente [Catholic Identity: Balancing Reason, Faith,
and Power], adoto uma abordagem de sociologia da cultura sobre a produção do Catolicismo. Dirigindo a atenção aos
católicos institucionalmente marginalizados (homossexuais, lésbicas, feministas e católicos pró-aborto), mostro que,
contrariamente ao modelo de formação hierárquico, de cima para baixo, esses católicos são intérpretes ativos da
doutrina católica, e portanto formadores relativamente autônomos da doutrina”. (Cf.
www.people.virginia.edu/~bb3v/symbound/forum/forum8/vforum4.html).
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CAPÍTULO 4
A SODOMIA NÃO É MAIS PECADO?
Os atuais escândalos sexuais no clero representam apenas a ponta de um enorme iceberg. A
infiltração da assim chamada cultura homossexual no mundo católico desde os anos 1960 atingiu
proporções inimagináveis. Pode ser encontrada entre o clero, nas ordens religiosas e nas
congregações, como também nos seminários, colégios e escolas.
É simplesmente trágico que a homossexualidade possa existir em tão grande escala no seio da
Igreja, que é a própria alma da pureza e da castidade. Igualmente trágica é a imperdoável
conivência de pastores, que a deixaram disseminar-se sem oposição durante décadas, ao invés de
tomarem medidas adequadas para evitar que esse mal contaminasse o rebanho.
ESFORÇO CONCENTRADO PARA DISSOCIAR A HOMOSSEXUALIDADE DOS
ESCÂNDALOS
De fato o problema é a homossexualidade. A verdade sobre o assunto é que a ampla maioria dos
escândalos revelados são casos de homossexualidade. Muitos casos são de pederastia ou
efebofilia,99 e portanto um transbordamento especialmente abominável do problema mais amplo da
homossexualidade.
Não obstante, os participantes do movimento homossexual se dão conta da importância vital de
transferir a responsabilidade para as costas de outros. “Pedofilia” e “abuso sexual” foram as
expressões escolhidas. Esta última tem uma vantagem especial, pois, deslocando gradualmente a
tônica para abuso, os grupos reformistas que pressionam a favor da democracia na Igreja
começaram a atribuir a responsabilidade pelos escândalos sexuais a abusos do sistema. Em outras
palavras, o abuso é produto da estrutura hierárquica da Igreja. Portanto, abuso sexual é apenas o
efeito, e a raiz é o “abuso de poder”.
Os grupos reformistas censuram os pastores, mas pelos motivos errados. Ao invés de acusá-los
de omissão em barrar o caminho da homossexualidade ao longo das décadas, eles os acusam
porque o seu próprio múnus episcopal é um obstáculo à total indisciplina.
A IDEOLOGIA HOMOSSEXUAL SE INFILTRA NA IGREJA CATÓLICA
Vinte anos atrás, o sacerdote cubano-americano Pe. Enrique Rueda publicou o livro The
Homosexual Network100 (A Rede Homossexual). Esse estudo abrangente e bem documentado foi
uma severa acusação de cumplicidade da liderança católica institucional na disseminação da
ideologia homossexual nos Estados Unidos.
O Pe. Rueda mostra em detalhes os esforços de New Ways Ministry, Dignity e Coalition for Gay
Civil Rights. Demonstra que este último grupo estava vinculado a Call to Action,101 que hoje apóia
Voice of the Faithful, Survivors Network for those Abused by Priests e Coalition for Catholic
Survivors.
Um exemplo do livro do Pe. Rueda ilustra as conseqüências pastorais práticas dessa infiltração
homossexual nos meios católicos:
99

- N. T.: Efebofilia: atração mórbida por adolescentes. Do gr. éphebos, pelo lat. Ephebu [jovem] + philía [amizade ou
atração por]; o mesmo que pederastia.
100
- Pe. Enrique T. Rueda, The Homosexual Network: Private Lives and Public Policy.
101
- Ibidem, p.337.
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“Os efeitos da infiltração da ideologia homossexual na Igreja Católica não são
meramente teóricos, mas investem contra o próprio âmago da vida católica e da tradição.
Um exemplo do que a ideologia homossexual pode provocar na vida católica é o caso do
capelão da Notre Dame University, uma das mais prestigiosas instituições católicas nos
Estados Unidos. No número de fevereiro de 1981 de Notre Dame Magazine, o Pe. Robert
Griffin, C.S.C., indica que um jovem confessou-se com ele, dizendo-se homossexual, e que foi
‘infiel’ ao seu parceiro regular, tendo relações sexuais com outro homem. E o Pe. Griffin o
absolveu desse pecado de ‘infidelidade’...
É significativo que o número de maio de 1981 da revista reproduz duas cartas ao editor a
propósito do artigo do Pe. Griffin. Uma, de um sacerdote, era simpática à posição próhomossexual. Outra, de um leigo, explanou corretamente a posição católica tradicional”.102
Como o alerta do Pe. Rueda foi amplamente ignorado, não teve conseqüências práticas, e o
movimento homossexual prosseguiu seu curso.
Dez anos depois, de 27 a 29 de março de 1992, New Ways Ministry reuniu um simpósio em
Chicago. Três bispos e cerca de 600 pessoas, principalmente clérigos e religiosos, participaram do
evento. Os bispos presentes eram: William Hughes, de Covington, Kentucky; Kenneth Untener, de
Saginaw, Michigan; Thomas Gumbleton, Bispo Auxiliar de Detroit. The Wanderer publicou
reportagem extensa e detalhada sobre o evento, mas novamente não se tomou nenhuma medida
efetiva contra esse exemplo de infiltração homossexual nos meios católicos.
URGENTE APELO ÀS NOSSAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS
Em 1° de março de 1997, o Bispo Matthew Clark, de Rochester, celebrou uma Missa na
Catedral do Sagrado Coração, especialmente para homossexuais e lésbicas. De 7 a 9 de março,
New Ways Ministry reuniu em Pittsburgh seu 4° Simpósio Nacional. Os Bispos Clark e Gumbleton
foram oradores.
Esses dois eventos levaram a TFP a lançar um manifesto intitulado A Sodomia não é mais
pecado? Urgente apelo às nossas autoridades eclesiásticas.103 Publicado na edição de 24 de abril
de 1997 do The Wanderer, o documento denunciava a infiltração da teologia homossexual nos
meios eclesiásticos americanos. Essa infiltração é análoga à da teologia da libertação, tão
disseminada na América Latina.
“A teologia homossexual é uma nova teologia da libertação, que usa a práxis da
‘experiência lésbico-homossexual’ para libertar o homem das cadeias da moral cristã.
Como alardeiam o Pe. Nugent e a Irmã Gramick, co-fundadores de New Ways Ministry,
‘a teologia de homossexuais e lésbicas é um exemplo de autêntica subversão. Envolve uma
verdadeira transformação de baixo para cima, com uma análise escriturística a partir das
classes inferiores. Como o espírito de Deus está continuamente revelando a verdade ao
coração humano, as Sagradas Escrituras contêm algumas intuições que só podem tornar-se
conhecidas pela comunidade cristã através do testemunho de homossexuais e lésbicas’
(Robert Nugent e Jeannine Gramick, Building Bridges – Twenty-third Publications, Mystic,
Conn., 1995, p. 190)”.
O documento da TFP mostra como os Bispos Clark e Gumbleton lamentaram a demora da
Igreja em mudar sua posição sobre a homossexualidade. O Bispo Clark estimulou os participantes
do simpósio, perguntando: “Se as pessoas mudam muito lentamente, quão lenta não é a mudança
102
103

- Ibidem, p. 335-336.
- Ver Apêndice A.

www.baucatolico.wordpress.com

31

Eu já enfrentei outras tempestades

institucional?”. O Bispo Gumbleton acrescentou: “Como disse o Bispo Clark, mesmo estando às
vezes frustrados com a lentidão da mudança, devemos suportar essa frustração enquanto
continuamos a lutar para que a mudança ocorra”.104
O Bispo Gumbleton desenvolveu alguns pontos da teologia homossexual, citando Andrew
Sullivan, colunista homossexual de Time: “O que está nos dizendo Andrew Sullivan? Que ele
encontrou Deus, na sua experiência como homossexual. Sabemos que Deus é amor, e onde existe
amor existe Deus. E Andrew Sullivan nos diz que a sua experiência é que ele encontra Deus onde
ele encontra amor”.105
Citando os oradores do simpósio, e também o teólogo Pe. Richard Peddicord O.P., cujas teorias
são a favor da homossexualidade, o manifesto da TFP pede aos bispos americanos e à Congregação
do Vaticano para a Doutrina da Fé que tomem medidas urgentes para estancar essa infiltração
homossexual na Igreja.
Embora o Vaticano tenha tomado posteriormente algumas medidas nos casos do Pe. Nugent e
da Irmã Gramick, a disseminação da teologia homossexual nunca foi eficientemente impedida.
DISCRIMINAÇÃO CONTRA SEMINARISTAS DECENTES
No seu recente livro Goodbye, Good Men: How Catholic Seminaries Turned Away Two
Generations of Vocations from the Priesthood (Adeus, Homens Bons: Como Seminários Católicos
Afastaram Duas Gerações da Vocação Sacerdotal),106 o jornalista-pesquisador Michael S. Rose
descreve em detalhes como a ideologia homossexual devastou muitos seminários. O quarto
capítulo do livro intitula-se A subcultura homossexual: como a política homossexual discrimina os
seminaristas heterossexuais sadios.
Nesse capítulo, o autor descreve o paradoxal mas verdadeiro predomínio das camarilhas
homossexuais em seminários. Suas afirmações se baseiam no testemunho de padres e de exseminaristas. Algumas citações dão suficiente idéia do que descreve o livro:
“[O Pe. John Trigilio] disse sobre a subcultura homossexual lá [no Seminário Saint Mary,
em Baltimore]: ‘Não havia nenhuma discrição. Nas poucas vezes que estive lá, alguns dos
seminaristas se vestiriam literalmente como podiam vestir-se os homossexuais da cidade.
Chegariam até a usar seda cor-de-rosa’. [...]
“O Pe. John Despard afirmou: ‘No meu tempo no Seminário St. Mary, podia haver dois
homens juntos no banheiro, e todos sabiam’.”107
O mesmo Pe. Trigilio narra seus dias no Seminário Maria Imaculada, em Northampton, Penn.,
por volta de 1984:
“Dizia-se que quem usava batina era uma reacionária ‘filha de Trento’. Se alguém usasse
roupas de baixo femininas, seria proclamado o seminarista do ano. Havia uns poucos que às
vezes usavam roupas femininas, lingerie, maquiagem, etc., e alguns eram tão efeminados
quanto se possa ser. Esses eram os que se envolviam em todo tipo de brincadeiras. Os que
moravam no campus do Seminário Maria Imaculada chamavam uns aos outros por nomes
104

- Bispos Matthew Clark e Thomas Gumbleton, Pastoral Care of Lesbian and Gay People - 4° Simpósio Nacional de
New Ways Ministry, Sessão Plenária, 7-9 de março de 1997.
105
- Ibidem.
106
- Michael S. Rose, Goodbye, Good Men: How Catholic Seminaries Turned Away Two Generations of Vocations
From the Priesthood – Aquinas Publishing Ltd., Cincinnati, 2002.
107
- Ibidem, p. 93.
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femininos, como Mary, Sally ou Hazel, ou usavam o pronome feminino para se referirem uns
aos outros – ‘ela’, ‘dela’, etc. Como é comum em outros seminários, lá as ‘mulheres’ se
organizavam, confiantes em que os diretores ou ignorariam, ou ficariam indiferentes ou os
apoiariam”.108
Os testemunhos publicados no livro de Michael Rose não só deixam claro que a
homossexualidade era tolerada, e por vezes estimulada, mas prova ainda que os bons seminaristas
que desejavam permanecer fiéis à doutrina da Igreja eram perseguidos. Esses eram freqüentemente
expulsos ou postos no ostracismo, a tal ponto que muitos abandonaram suas vocações.
O Pe. Joseph F. Wilson, comentando o livro de Michael Rose, afirma: “Eu e qualquer um que
tenha passado pelo seminário no último quarto de século sabemos que tudo isso é verdade. Talvez
se possa dizer até que o autor foi moderado”.109
O MAIOR OBSTÁCULO DOS SEMINARISTAS: OS SEUS DIRETORES ESPIRITUAIS
Escrevendo sobre a sua própria experiência como seminarista, o Pe. Wilson afirma:
“A disciplina estava corrompida, situações sexualmente escandalosas proliferavam, e
homens honestos abandonavam suas vocações com repugnância. Aquele vice-reitor
abandonou o sacerdócio... para ‘casar-se’ com o presidente da Dallas Gay Alliance. Ele
atenciosamente convidou os seminaristas para as festividades.
Ele tinha sido nosso professor de teologia moral (havia estudado [...] na Universidade
Metodista local). Nas suas aulas nós usávamos o livro do Pe. André Guindon, The Sexual
Language. [...] Aprendi, por exemplo, que a relação homossexual é de algum modo preferível
à normal, porque é mais inovadora, expressiva, divertida...
No meu primeiro ano de teologia, [...] quase todos os nossos livros eram de autores
protestantes; nosso livro sobre a Eucaristia era de um metodista inglês”.110
O Pe. Wilson diz que no início dos anos 1980 a Santa Sé ordenou uma Visitação Apostólica dos
seminários: “Ela se realizou enquanto eu ainda estava no seminário, e sob os nossos bispos ela se
tornou uma brincadeira sem conseqüências”.111
A conclusão do Pe. Wilson é trágica: “Basta isso, portanto, para se compreender os efeitos
corrosivos da cultura secular sobre os seminaristas e padres jovens. O maior obstáculo para a
formação deles como sacerdotes segundo o Coração de Jesus são os seus próprios pais espirituais
[os bispos]”.112

108

- Ibidem, p. 242 – Capítulo 8: “A Inquisição vocacional: Como são identificados e perseguidos os seminaristas
ortodoxos”.
109
- Joseph F. Wilson, The Enemy Within: MTV is not the problem, in Paul Thigpen (ed.), Shaken by Scandals –
Servant Publications, Ann Arbor, Mich., 2002, p.31.
110
- Ibidem, pp. 32-33.
111
- Ibidem, p. 33.
112
- Ibidem. O destaque é nosso.
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CAPÍTULO 5
SINTOMAS DE UMA PROFUNDA CRISE DE FÉ
A indignação provocada tanto pelos escândalos sexuais como pela cumplicidade de membros de
hierarquia é definitivamente justificada do ponto de vista moral. Isso torna a discussão das causas
ainda mais necessária.
UM PECADO QUE CLAMA AOS CÉUS POR VINGANÇA
O pecado de homossexualidade é extremamente grave. Conseqüentemente, os catecismos e
outros textos costumavam relacioná-los entre os que “clamam aos Céus por vingança”.113
O Catecismo da Igreja Católica, promulgado por João Paulo II em 1992, afirma: “Com base na
Sagrada Escritura, que apresenta os atos homossexuais como depravação grave, a tradição
sempre declarou que ‘os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados’”.114
A homossexualidade é um pecado condenado no Antigo Testamento,115 por São Pedro e São
Paulo no Novo Testamento,116 pelos Padres e Doutores da Igreja e pelos Papas ao longo de 2.000
anos. São Pedro Damião, Doutor da Igreja, afirma que “ele não deve ser considerado um vício
comum, pois ultrapassa a todos em maldade”.117
São Tomás de Aquino explica que, tendo Deus criado a ordem natural, violar essa ordem
cometendo o pecado de homossexualidade é um insulto ao Criador. A propósito, cita Santo
Agostinho:
“Aquelas imundas ofensas contrárias à natureza devem ser detestadas e punidas, sempre
e em todos os lugares, tal como o foram as dos habitantes de Sodoma. Todas as nações que
as cometerem serão culpadas do mesmo crime contra a lei de Deus, que não fez os homens
para assim abusarem uns dos outros. Pois até aquela comunicação que deve existir entre
Deus e nós é violentada quando essa mesma natureza, da qual Ele é o Autor, é poluída pela
perversão da luxúria”.118
Quando um sacerdote ou pessoa consagrada à vida religiosa comete esse pecado, ele se torna um
sacrilégio.119 Quando agravado por abuso de crianças, aplicam-se as terríveis palavras do Salvador:

113

- “Desde o século XVI, tem sido o costume aplicar o termo ‘pecados que clamam aos Céus por vingança’ a certas
faltas que violam gravemente a ordem social, e que a Sagrada Escritura diz expressamente que clamam aos céus por
vingança, isto é, atraem a punição de Deus sobre os que os cometem. Há quatro pecados nessa categoria: homicídio
(Gen. 4,10); sodomia (Gen. 10,13); opressão a viúvas e órfãos (Exod. 22,22 ss.); privar os trabalhadores do justo
salário (Deut. 24,17 ss; Tiago 5,4). — Dom Gregório Manise, O.S.B., Sins that Cry to Heaven for Vengeance, in
Cardinals F. Roberti-P. Palazzini, Dicionary of Moral Theology – The Newman Pres, Westminster, Md., 1962, p.
1139). Os destaques são nossos.
114
- Catechism of the Catholic Church, 2ª ed., n° 2357.
115
- Gen. 19,1-29; Lev. 18,22; Deut. 22,5.
116
- 2 Pet. 2,6-7; Rom. 1,24-27; I Cor. 6,10; Tim. 1,10.
117
- São Pedro Damião, Liber Gomorrhanius (Livro de Gomorra), in Migne, Patrologia Latina, vol. 145, cols. 159190.
118
- São Tomás de Aquino, Summa Theologica, II-II, q.154, a.12.
119
- “Sacrilégio carnal: um ato carnal entre duas pessoas, pelo menos uma das quais é consagrada a Deus por meio
do sacerdócio ou de voto público de castidade” — Marcellinus Zalba, S.J., Theologia Moralis Summa - B.A.C.,
Madrid, 1957, Vol. 2, p. 153.
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“Melhor seria para ele que lhe pendurassem ao pescoço uma mó e o submergissem no fundo do
mar”.120
PECADOS CONTRA
DESENFREADA

A

FÉ

SÃO

CASTIGADOS

COM

A

SENSUALIDADE

Do ponto de vista teológico, Deus castiga com a
sensualidade desenfreada aqueles que abandonam a fé.
Na Epístola aos Romanos, São Paulo explica que os
pagãos, violando a lei natural impressa em seus corações,
trocaram o Deus verdadeiro por ídolos, e por isso foram
punidos:
“Por conseguinte, Deus os conduziu às paixões
desregradas. Suas mulheres trocaram as relações
naturais pelas antinaturais, e da mesma forma os
homens abandonaram as relações naturais com as
mulheres e ardiam de concupiscência uns em
relação aos outros. Os homens fizeram coisas
vergonhosas com homens, e por isso receberam em
suas pessoas o castigo pela sua perversidade”.121
O grande exegeta Cornélio a Lápide (1567-1637)
comenta o ensinamento de São Paulo:
A Destruição de Sodoma, de
“A sensualidade monstruosa é um castigo pela
Gustave Doré.
infidelidade, impiedade e heresia. Assim é porque
O
Dicionário
de Teologia Moral,
onde a fé está ausente não existe a graça de Deus,
de Roberti-Palazzini, classifica a
e onde está ausente a graça de Deus não pode
homossexualidade como um dos
haver castidade, mas apenas concupiscência. [...]
“pecados que clamam aos Céus
Heresia e infidelidade nascem do orgulho; e a
por vingança”.
punição do orgulho é a sensualidade, da mesma
forma que o prêmio da humildade é a castidade. Esta é a ordem justa estabelecida por Deus;
pois, se o homem submete sua mente a Deus, também o seu corpo estará submisso a Ele. Por
outro lado, se o homem se rebela contra Ele, o seu corpo se rebela também, conforme expõe
competentemente São Gregório: ‘A humildade garante a pureza da castidade, pois se o
espírito está piedosamente submisso a Deus, a carne não se revolta ilicitamente’ (Lib. XXVI
Moral., II)”.122

Analisando as palavras de São Paulo aos Romanos (1,26-27), o jesuíta Pe. Fernand Prat explica
que o processo de decadência tem duas fases: “primeira, o gradual obnubilamento da mente;
depois a perversão do coração e a obliteração do senso moral”.123
A atual crise mostra quão longe a obliteração do senso moral atingiu em nossos dias, até mesmo
entre o clero.
A RAIZ DOS ESCÂNDALOS: UMA CRISE DE FÉ

120

- Mt. 18,6; Mc. 9,41; Lc. 17,2.
- Rom. 1,26-27.
122
- Cornélio a Lápide, Commentaria in Scripturam Sacram - Vivès, Paris, 1863, Vol. 18, p. 54.
123
- Fernand Prat, S.J., The Theology of Saint Paul – The Newman Bookshop, Westminster, Md., 1952, Vol. 1, p. 201.
121
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Conseqüentemente, deve-se procurar numa crise de fé as causas mais profundas dos escândalos
morais que sacodem a Igreja.
Na sua primeira encíclica, E Supremi, o Papa São Pio X (1903-1914) se refere a essa apostasia,
dizendo:
“Estamos terrificados, além de tudo o mais, pela situação desastrosa da sociedade
humana atual. Pois, quem não vê que a sociedade está sofrendo no momento atual, mais do
que em qualquer época passada, de uma terrível e profundamente arraigada doença que,
progredindo cada dia mais e corroendo o seu próprio âmago, a está arrastando para a
destruição? Entendeis, Veneráveis Irmãos, que essa doença é a apostasia em relação a
Deus”.124
São Pio X moveu uma guerra sem tréguas contra a heresia modernista que se infiltrara
profundamente na Igreja. Denunciou os seus erros e métodos de ação em vários documentos e
tomou muitas medidas disciplinares.125
Essa heresia, no entanto, prosseguiu sua ação insidiosa dentro da Igreja. Pio XII publicou
encíclicas importantes contra ela.126 Paulo VI denunciou sua presença através da encíclica
Ecclesiam Suam, em 1964:
“Não seria o fenômeno do modernismo, por exemplo, que ainda surge em várias
tentativas de expressar o que é estranho à natureza autêntica da religião católica, um
episódio de abuso exercido contra a fiel e genuína expressão da doutrina e critério da Igreja
de Cristo por forças psicológicas e culturais do mundo profano?”127
A despeito de todos esses esforços, a crise na Igreja e a conseqüente crise na sociedade se
agravaram. O Prof. Plinio Corrêa de Oliveira observa:
“A História narra os inúmeros dramas que a Igreja vem sofrendo nos vinte séculos de sua
existência. Oposições que germinaram fora dela, e de fora mesmo tentaram destruí-la.
Tumores formados dentro dela, por ela cortados, e que já então de fora para dentro
tentaram destruí-la com ferocidade.
Quando, porém, viu a História, antes de nossos dias, uma tentativa de demolição da
Igreja, já não mais feita por um adversário, mas qualificada de ‘autodemolição’ em
altíssimo pronunciamento de repercussão mundial?”128
A expressão autodemolição, a que se refere o Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, é extraída de um
famoso pronunciamento de Paulo VI. No dia 7 de dezembro de 1968, numa alocução aos
estudantes do Seminário Pontifício Lombardo, ele afirmou: “A Igreja se encontra numa hora de
inquietação, de autocrítica, pode-se até dizer de autodemolição”.129
Poucos anos depois, na alocução Resistite fortes in fide, o mesmo Pontífice afirmou: “A fumaça
de Satanás penetrou no templo de Deus através de alguma fresta. [...] Um poder adverso interveio.
Seu nome é demônio, o misterioso ser ao qual São Pedro também se refere na sua epístola”.130
124

- São Pio X, E Supremi, 4 de outubro de 1903, n° 2.
- Ver Denzinger, n° 2001-2176.
126
- Mystici Corporis Christi (1943); Mediator Dei (1947); Humani Generis (1950).
127
- Paulo VI, Ecclesiam Suam, 6 de agosto de 1964, n° 26.
128
- Plinio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução – Artpress, SP, 3ª edição, 1993, Parte III, Cap. II, 4.A.
129
- Insegnamenti de Paolo VI, Vol. 6, p. 188. Os destaques são nossos.
130
- Ibidem, Vol. 10, pp. 707-709.
125
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Em 1981, João Paulo II descreveu a situação da Igreja em tons sombrios:
“Deve-se ser realista e reconhecer com sentimentos de profunda dor que grande parte
dos cristãos atuais se sentem perdidos, confusos, perplexos e até desiludidos: idéias
contrárias à Verdade revelada e imutável foram amplamente difundidas; evidentes heresias
nos campos dogmático e moral foram disseminadas, criando dúvida, confusão e rebelião; até
a liturgia foi alterada. Imersos num ‘relativismo’ intelectual e moral, e portanto em
permissivismo, os cristãos são tentados ao ateísmo, ao agnosticismo, a um iluminismo
vagamente moralista, a um cristianismo sociológico sem dogmas definidos e sem moral
objetiva”.131
O Cardeal Joseph Ratzinger, Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, exprimiu-se de
modo semelhante:
“Desenvolvimentos havidos desde o Concílio parecem estar em chocante contraste com a
expectativa de todos, a começar de João XXIII e Paulo VI. [...] Os Papas e os Padres
Conciliares esperavam uma nova unidade, e ao invés disso se encontra uma dissensão que —
para usar as palavras de Paulo VI — parece ter passado da autocrítica para a
autodemolição”.132
Refletindo sobre a crise de escândalos sexuais, deve-se concluir que o castigo de ser abandonado
por Deus recaiu não só sobre a sociedade civil, mas também sobre amplos setores da Igreja
obscurecida pela “fumaça de Satanás”.

131

- João Paulo II, Alocução aos Religiosos e Sacerdotes Participantes do I Congresso Nacional Italiano de Missões
Populares para os anos 80 — L’Osservatore Romano, 7 de fevereiro de 1981. Os destaques são nossos.
132
- Vitorio Messori, The Ratzinger Report – Ignatius Press, San Francisco, 1985, p. 29.
www.baucatolico.wordpress.com

37

Eu já enfrentei outras tempestades

CAPÍTULO 6
A RESPONSABILIDADE DOS BISPOS
Longos anos de tolerância mal compreendida e negligência, e mesmo a conivência de bispos em
alguns casos, permitiram que a crise atingisse a atual dimensão.
A solução reformista é demolir a estrutura hierárquica da Igreja, despojando os bispos da
autoridade episcopal e concedendo poder ao laicato. Os reformistas alegam que os bispos, que são
responsáveis pela crise, são incapazes de livrar dela a Igreja, e devem prestar contas aos leigos.
Essa é uma falsa solução.
PREOCUPAÇÃO MAL COLOCADA EM RELAÇÃO À MÍDIA
Infelizmente, a atitude de muitos bispos em relação aos casos de pederastia sacerdotal parece
condicionada mais pelo clamor da mídia do que pelo bem das almas.
A reunião da Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) em Dallas foi a
primeira desde o início da campanha maciça da mídia em janeiro. Os fiéis e a nação esperavam
com grande expectativa as palavras e ações do episcopado nessa ocasião importante. A mídia
também esperava, e, para assegurar os resultados desejados, compareceu em número esmagador.133
DALLAS: “RITUAIS DE AUTODIFAMAÇÃO”
A primeira reunião dos bispos a propósito dessa crise histórica tornou-se uma espécie de circo
para a mídia. O Pe. Richard John Neuhaus, editor de First Things, descreveu-o bem:
“Dallas foi um caso clássico do que os cientistas sociais denominam rituais de
autodifamação. Quase trezentos bispos permaneciam sentados, com docilidade obrigatória,
enquanto eram duramente repreendidos por hábeis psicólogos, por furiosos porta-vozes de
milhões de leigos presumivelmente ainda mais furiosos, e, acima de tudo, por aqueles que os
bispos aprenderam a chamar, com deferência quase servil, de ‘vítimas/sobreviventes’.
Por vezes a reunião adquiriu a aparência de uma sessão de autocrítica num campo de
reeducação maoísta. Mas tudo isso foi pela boa causa de achar uma saída para a indubitável
catástrofe, como se diz. Seria cinismo negar que havia sinais de profundo remorso, contrição
e penitência. Havia. Ainda que fosse um pouco exagerado encontrar repórteres contando os
bispos que vertiam lágrimas enquanto ouviam as vítimas/sobreviventes. Lágrimas davam
direito a medalha de ouro, e olhos úmidos a uma menção honrosa, pelos cerimoniários dos
rituais de autodifamação da mídia. Como crianças de escola, os bispos esperavam
ansiosamente as reportagens, para saber as suas notas”.134

133

- “Poucas das reuniões que os bispos fazem duas vezes por ano atraíram mais de um punhadinho de jornalistas. [...]
Esta reunião atraiu mais de mil pedidos de novas credenciais. Mais de 750 repórteres as receberam, e outros estão
protestando por terem sido excluídos” — Laurie Goldstein, Bishops Must Reassure Laity While Setting Policy on
Abuse – The New York Times, 9 de junho de 2002.
134
- Pe. Richard John Neuhaus, Scandal Time III – First Things, junho/julho de 2002.
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O Pe. Neuhaus afirma adiante que os bispos desmoronaram ante a pressão da mídia e evitaram
enfrentar o problema da homossexualidade no clero, por medo de acusações de “homofobia” e
manchetes como “Bispos decretam caça-às-bruxas contra os homossexuais”.135
A JUNTA NACIONAL DE REVISÃO
Em Dallas, os bispos procuraram adaptar-se à pressão. Com votação de 239 a 13, adotaram a
Carta para a Proteção de Crianças e Jovens. Essa Carta aumenta a burocracia dos escritórios da
Conferência Episcopal em Washington e enfraquece gradualmente a autoridade dos bispos na
própria diocese. Estabelece um Escritório para Proteção de Crianças e Jovens, para fiscalizar a
conformidade dos bispos de todo o país com a Carta, e uma Junta de Revisão para vistoriar o
trabalho do novo Escritório.
Para chefiar a Junta de Revisão, foi escolhido
pelo Presidente da Conferência Episcopal, Bispo
Wilton Gregory, o Governador Frank Keating, de
Oklahoma. Entre outros membros, acha-se Leon
Panetta, favorável ao aborto e chefe de gabinete do
ex-presidente Clinton.
O Gov. Keating escreveu no The New York
Times que prestará contas ao laicato, e não aos
bispos: “Eu encaro a comissão [a Junta Nacional
de Revisão] como desvinculada da Conferência
dos Bispos, prestando contas, em primeiro lugar,
ao laicato que representamos. Vamos nos
coordenar com os conselhos paroquiais e
diocesanos para assegurar que a voz dos leigos
seja ouvida”.136 Ele pretende convocar os bispos
para a tarefa:

A criação de uma Junta Nacional de
Revisão, composta de leigos, para
controlar os bispos, opõe-se
diretamente à tradição e à natureza
hierárquica da Igreja. O presidente da
Junta, Governador Frank Keating (no
centro, entre os Bispos Gregory e
Galante), provocou surpresa com a
afirmação de que “Lutero estava certo,
no que se refere ao envolvimento dos
leigos na reforma”.

“Temos de participar na restauração da fé para os fiéis. E não se pode fazer isso
insinuando que há alguma pessoa nesse conjunto acima de ação corretiva. [...] A igreja
precisa de uma boa esfregada. Os senhores não verão gente de coração mole nesse
processo.137
Concordo com o Cardeal Francis George, de Chicago, em que os bispos devem ser
responsabilizados pelo que ocorreu — e pelo que ocorrerá — sob a sua vigilância. A
comissão cuidará disso. [...] A comissão tem a capacidade para chamar a atenção do público
sobre os bispos que não seguem as diretrizes adotadas ontem, e nós pretendemos fazer
isso”.138
O Gov. Keating considera um aspecto teológico do seu trabalho e dele próprio como reformista:
“O terceiro e mais importante objetivo da comissão poderia ser mais bem descrito como teológico.
Não propomos reescrever a doutrina da igreja, mas empreender a reforma de uma instituição
religiosa”.139

135

- Ibidem.
- Frank Keating, Trying to Restore a Faith – The New York Times, 15 de junho de 2002.
137
- Thomas C. Fox, Watchdogs Needed to Restore Faith in Bishops – Entrevista de Frank Keating, National Catholic
Reporter, 19 de julho de 2002.
138
- Keating, Trying to Restore a Faith.
139
- Ibidem.
136
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O que poderia significar a reforma do Gov. Keating, só pode ser conjeturado a partir da sua
admiração por Martinho Lutero:
“Lembrem-se de que Martinho Lutero sugeriu, no início de seus esforços, que a
comunidade de leigos se empenhasse em reformar a Igreja, de tal modo que não houvesse
um colapso de fé entre os fiéis.
Infelizmente, se olharmos retrospectivamente, Martinho Lutero estava certo. Pensem
simplesmente no que de positivo teria ocorrido se os leigos dos séculos dezesseis e dezessete
se tivessem empenhado. Nenhum de nós é teólogo, e cada um de nós [da Junta] reconhece a
autoridade daqueles que respondem pela parte religiosa da Igreja. Mas a parte humana
requer maior envolvimento do leigo, para assegurar que esses tipos de calamidades não
voltem a ocorrer”.140
A criação de uma junta supervisora de leigos para controlar as ações dos bispos nos escândalos
sexuais opõe-se diretamente a toda a tradição da Igreja e à sua natureza hierárquica estabelecida
por Nosso Senhor.
Pela Lei Divina e por regulamentos canônicos, os bispos são inteiramente soberanos em suas
dioceses e dependem somente do Papa. Não podem ser intimados por outros bispos nem
responsabilizados ante o laicato.141
UM CONCÍLIO PLENÁRIO É A SOLUÇÃO?
Alguns bispos bem intencionados pediram um concílio plenário. Em tempos normais, esta
poderia ser uma solução. No entanto, se tomarmos Dallas como referência, um concílio plenário
poderia ter resultado desastroso.
O exemplo histórico que daremos a seguir pode proporcionar uma melhor compreensão da atual
situação.
Em 1789, o governo francês necessitava urgentemente de dinheiro para pagar despesas de
guerras passadas, inclusive o seu apoio à Revolução Americana. Apesar dessas dificuldades
financeiras, a monarquia de 800 anos dos Bourbons aparecia como uma instituição sólida, sem
nenhum motivo para temer pela sua sobrevivência. Um grupinho de revolucionários pensava de
outro modo.
Jacques Necker, ministro das finanças e promotor de idéias novas, propôs a convocação dos
Estados Gerais. Tratava-se de uma antiga instituição francesa que reunia representantes dos três
estados: o clero, a nobreza e o povo. Seu papel seria o de autorizar o rei a tomar medidas
excepcionais, tais como a criação de novos impostos.
Por meio de manobras astuciosas, os revolucionários e partidários das idéias novas se
aproveitaram da assembléia para mudar completamente a sua função e ajudá-los em seus desígnios.
De uma simples reunião para debater impostos, os Estados Gerais se transformaram numa
Assembléia Nacional, que depois evoluiu para Assembléia Constituinte. Antes de ela se encerrar, a
Revolução Francesa havia guilhotinado o rei e a rainha da França, derrubando o Antigo Regime e
suas instituições, passando a ferro e fogo a França e a Europa, encharcando-as de sangue.

140

- Wayne Laugesen, Luther Was Right, Says Bishops’ Point Man – Entrevista de Frank Keating, National Catholic
Reporter, 30 de junho-6 de julho de 2002.
141
- Cânon 381 §1; Cf. Salaverri, De Ecclesia Christi, in VV.AA., Sacræ Theologiæ Summa, Vol. 1, n° 356-370, pp.
625-630.
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Situações confusas, cheias de agitação revolucionária, exigem liderança excepcional e ação
resoluta e corajosa, temperada com grande sabedoria e prudência.
Hoje um concílio plenário que se reunisse num clima de confusão e agitação poderia ser
esbulhado pelos reformistas e transformado numa assembléia constituinte – e que assembléia! –
para a Igreja nos Estados Unidos.
REFORMEM-SE AS ALMAS, NÃO SE DESTRUA A IGREJA
A única solução verdadeira é retornar à fé e reformar as almas. Se o abandono da fé está na raiz
do problema,142 então a solução é o retorno à fé.
O Papa Adriano VI, que reinou durante a Renascença e a Reforma Protestante, reconhece a
responsabilidade da hierarquia em épocas de grande crise, como a atual. Ele ressalta que a cura
deve começar por onde começou a doença.
Numa carta de 1° de setembro de 1522, para a Dieta Imperial de Nuremberg, o Pontífice
escreve:
“Nós reconhecemos francamente que Deus permite essa perseguição da sua Igreja [a
revolta protestante] por causa dos pecados dos homens, especialmente de prelados e do
clero; com toda a certeza, o braço de Deus não encurtou, de modo que Ele não possa salvarnos, mas nossos pecados nos separam d’Ele, e assim Ele não nos ouve. A Sagrada Escritura
afirma bem alto que os pecados do povo são conseqüência dos pecados do clero; portanto,
como declara S. João Crisóstomo, quando o nosso Salvador quis purificar Jerusalém de seus
males, foi primeiro ao Templo para punir os pecados dos sacerdotes antes dos outros, da
mesma forma que um bom médico que cura a doença nas suas raízes. Sabemos bem que,
durante muitos anos, coisas que mereciam repugnância se juntaram em torno da Santa Sé;
coisas sagradas tiveram mau uso, regulamentos foram transgredidos, de tal modo que em
tudo houve uma mudança para pior. Portanto não é surpreendente que o mal tenha se
movido lentamente da cabeça para os membros, do Papa para a hierarquia.
Todos nós, prelados e clero, nos afastamos do reto caminho, e por muito tempo não houve
quem fizesse o bem; não, nem um só . [...] Portanto, em nosso nome, prometei que usaremos
de toda a diligência para reformar antes de tudo a Cúria Romana, onde talvez todos esses
males tenham se originado. Assim a cura se iniciará na fonte da doença”.143
Todos, tanto o clero como os leigos, devem implorar a Deus que envie essa conversão
verdadeira.

142
143

- Ver Capítulo 5.
- Ludwig Pastor, History of the Popes – Herder, St. Louis, 1923, Vol. 9, pp. 134-135.
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CAPÍTULO 7
A IGREJA É SANTA, APESAR DE NELA HAVER PECADORES
No Credo de Nicéia, o fiel professa: “Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica” –
“Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam”.144
Ao recitar o Credo, o católico professa portanto crer na santidade da Igreja. Essa santidade, não
obstante, freqüentemente não é visível, especialmente quando as fraquezas dos seus membros
parecem demonstrar o contrário.
UM PECADOR PERMANECE LIGADO À IGREJA
Como se pode explicar que o pecado de um membro da Igreja não a afeta? A resposta se
encontra na dupla realidade da Igreja, natural e sobrenatural, divina e humana.
O elemento humano visível está sujeito aos efeitos tanto do pecado original quanto do estado de
prova nesta terra. Esse elemento humano da Igreja está sujeito ao pecado, mesmo quando revestido
do sacerdócio ou das mais elevadas dignidades da hierarquia.
Contudo, há uma distinção importante. Quando um membro da Igreja peca, não o faz como
membro da Igreja ou por causa da Igreja. Ele peca porque é infiel aos princípios da Igreja e à vida
da graça que Ela gerou nele. Mesmo nesse estado de pecado, um membro da Igreja continua, em
um sentido, a ser santo. Ele é santo porque um sinal da santidade, o Batismo, o liga à Igreja, e
porque a Igreja lhe dá princípios de verdade e santidade contidos na sua doutrina, na sua moral e
nos sacramentos.
O pecador é, portanto, um mau membro da Igreja, que se afasta dela ao pecar; é um afastamento
parcial, na medida em que ele conserva a fé. Ele é um membro não sadio da Igreja, da mesma
forma que um tumor no organismo vivo, de acordo com a comparação realista de Santo Agostinho.
Embora ele seja um ramo murcho unido à vinha, não obstante o pecador preserva em si alguns
elementos de santidade. Nele a santidade é a parte que pertence à Igreja, e que o sustenta como
membro da Igreja. O pecado, que o separa da Igreja, torna-o filho do demônio, de acordo com as
palavras fortes de São João.145
A IGREJA CONTÉM O PECADOR, MAS NÃO O PECADO
O Cardeal Charles Journet apresenta esta bela explicação:
“A Igreja contém pecadores, mas não contém pecado. É apenas em virtude do que neles
permanece puro e santo que os pecadores pertencem a Ela, isto é, em virtude das
características sacramentais do Batismo e da Confirmação e dos hábitos teológicos da fé e
da esperança, se ainda os têm. Essa é a parte do seu ser através da qual eles ainda aderem à
Igreja e ainda estão no seu seio. Mas em virtude do pecado mortal, que neles encontrou seu
144

- Esses quatro atributos ou características, tradicionalmente denominados “notas” da Igreja — unidade, santidade,
catolicidade e apostolicidade — foram introduzidos no Credo de Nicéia pelo Concílio de Constantinopla (381 A.D.).
O Concílio declarou que essas notas distinguem a verdadeira Igreja de Cristo de todas as outras sociedades que
reivindicam esse título, e provam que só Ela é a depositária das bênçãos da Redenção e o único caminho para a
salvação que Deus ofereceu ao homem (Cf. William H. W. Fanning, S.J., The Church, in Catholic Encyclopedia, 1913,
Vol. 3, pp. 758-760).
145
- I Jo. 3,8-10.
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caminho e lhes enche o coração, pertencem principalmente ao mundo e ao demônio. ‘Aquele
que comete pecado é do demônio’ (1 Jo. 3,8).
Assim, a linha divisória da Igreja cruza cada
um daqueles que se intitulam seus membros,
incluindo em seus limites tudo o que é puro e
santo e deixando de fora tudo o que é pecado e
mancha. [...] Desta forma, nos dias de sua
peregrinação aqui na Terra, em meio aos males e
pecados que porfiam em cada um dos seus filhos,
a Igreja se mantém imaculada. Podemos aplicar a
Ela, praticamente sem restrição e inteiramente, a
passagem da Epístola aos Efésios (5,25-28)”.146
Portanto, embora o pecado esteja presente no
elemento humano da Igreja, não afeta a própria Igreja.
Ela persiste como adequado meio de salvação dado por
Nosso Senhor Jesus Cristo, animado e vivificado pelo
Espírito Santo.
Não importa quão ostensivo e chocante seja o
escândalo, nem com quanto esforço os seus inimigos
internos e externos se empenham em usá-lo para destruíla, a Igreja caminha para a frente serenamente, no seu
caminho através deste mundo, confiante nas palavras de
Nosso Senhor: “Eis que estarei convosco até a
consumação dos séculos”.147
A SANTIDADE DA IGREJA DE CRISTO

São Paulo ensina que Cristo se
imolou por sua Igreja,
assegurando assim uma Igreja
gloriosa, sem manchas, nem
rugas nem nada que se assemelhe
a isso; e que ela seria santa e
irrepreensível” (Ef. 5,25-27).

O Pe. Auguste-Alexis Goupil, S.J., observa com perspicácia que a santidade na Igreja não se
mede por estatísticas. Pois, para ser santa, a Igreja não precisa que todos os seus membros sejam
santos. Devido à fraqueza do homem e à liberdade moral do ser humano, que Deus respeita, tal
perfeição é impossível.
Além disso, explica que a existência de grande número de pecadores nada prova contra a
santidade da Igreja; pois, da mesma forma que uma pedra rola para o abismo, também o homem
tende a desviar-se para o mal, por causa do pecado original. A existência de santos eminentes,
embora não tão numerosos quantos os pecadores, é uma prova impressionante da santidade da
Igreja. Pois, de fato, uma força poderosa os deve ter ajudado, para eles atingirem tais pináculos da
virtude.148
A santidade da Igreja deriva dos seus princípios, dos sacramentos e da hierarquia estabelecidos
por Nosso Senhor.
O Pe. Christian Pesch, S.J., sintetiza:
“Cristo estabeleceu a Igreja santa, isto é, para santificar os homens (Jo. 7; Ef. 5,26-27;
Ti. 2,14), e para esse fim deu a Ela os meios externos e internos de santificação: doutrina
santa, preceitos santos, governo santo, sacramentos santos. E é claro que ‘a árvore boa
146

- Cardeal Charles Journet, The Church of the Word Incarnate, Vol. 1, p.xxvii.
- Mt. 28,20.
148
- Pe. Auguste-Alexis Goupil, S.J., L’Église – Imprimerie-Librairie Goupil, Laval (França), 1946, pp. 27-28.
147
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produz bons frutos’ (Mt. 7,17), especialmente quando se trata das virtudes sobrenaturais e
divinas. Portanto, sempre haverá homens santos na Igreja, não apenas de uma santidade
comum, mas de santidade excelente. De outro modo, a prece de Cristo para ‘que também
eles sejam santificados na verdade’ (Jo. 17,19) não teria sentido. Nem faltará quem siga os
preceitos do Evangelho (Mt. 19,12, 21; I Cor. 7,25). Nem cessarão de existir na Igreja sinais
de santidade carismática [milagres], que Cristo prometeu (Mc. 16,17; Jo. 17,22; I Cor.
12)”.149
São Paulo proclama a santidade da Igreja, e afirma que o amor de Cristo e sua imolação em
favor dela é a causa dessa santidade:
“Cristo amou a Igreja e se imolou por Ela, a fim de a santificar, purificando-a por meio
da água juntamente com a palavra, para apresentar a si próprio esta Igreja resplandecente
de glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, para que seja santa e
irrepreensível”.150
A MISTERIOSA PAIXÃO DA IGREJA
O que se pode dizer, por outro lado, sobre a conduta autodemolidora de tantos bispos?
Nenhuma situação pode ser mais trágica do que esse misterioso desfalecimento da hierarquia,
fenômeno tão observado e comentado por pessoas eminentes e cultas nos últimos trinta anos.151 As
palavras de um eminente teólogo francês, Pe. Joseph de Sainte-Marie, O.C.D., são particularmente
oportunas:
“Devemos ser fiéis à Igreja, mesmo quando a sua hierarquia, por uma misteriosa
permissão divina, esteja tão dramaticamente desfalecida. De nenhum modo a sua
infalibilidade está posta em dúvida, como também a promessa de Cristo de que ‘as portas do
inferno não prevalecerão contra Ela’. Contudo, essa promessa não significa que não haverá
épocas de trevas. Se o próprio Filho de Deus sofreu a morte e o sepulcro, como poderia a
sua Esposa não ser chamada a sofrer uma prova similar ou análoga? [...] Quais provas
misteriosas de aniquilação ainda esperam por Ela? Não podemos saber em detalhes como
serão elas, mas o que podemos saber com certeza é que elas virão. E podemos mesmo dizer
que elas já começaram”.152

149

- Pe. Christian Pesch, S.J., De Ecclesia Christi, in Compendium Theologiæ Dogmaticæ – Herder, S. Louis, Vol. 1, p.
172. Os destaques são nossos.
150
- Ef. 5,25-27.
151
- Ver afirmações no Capítulo 5.
152
- Pe. Joseph de Sainte-Marie, O.C.D., Réfléxions Sur le Problème de la Messe Aujourd’hui dans l’Église, in La
Pensée Catholique, julho-agosto de 1974, pp. 25-27.
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CAPÍTULO 8
A IGREJA É HIERÁRQUICA POR INSTITUIÇÃO DIVINA
A defesa do igualitarismo na ordem político-social é um erro filosófico. Quando se tenta aplicar
esse igualitarismo à Igreja, ele se transforma em erro teológico.
É um erro teológico porque a Sagrada Escritura mostra claramente que Nosso Senhor instituiu a
hierarquia para governar a sua Igreja. É também errôneo porque os esforços igualitários para abolir
as distinções entre o laicato e o clero conduzem a uma negação implícita do Sacramento da Ordem.
O douto jesuíta Pe. Joachin Salaverri afirma: “Cristo deu aos Apóstolos a autoridade para
governar, ensinar e santificar, à qual todos devem submeter-se. Ele é, portanto, o autor da
sociedade hierárquica que se chama Igreja”.153
O teólogo francês Dom Adrien Gréa explica: “O primeiro fundamento, o verdadeiro núcleo da
autoridade hierárquica, é o Sacramento da Ordem”.154
MATÉRIA DE FÉ
No livro Fundamentos do Dogma Católico, o Pe. Ludwig Ott declara: “Cristo deu à sua Igreja
uma constituição hierárquica”. Esta é uma verdade de fé. Portanto, não pode ser negada sem se
cair em heresia.155
O Concílio de Trento declara que quem nega a existência de um sacerdócio hierárquico ou o seu
poder para consagrar, bem como todos os que afirmam que “na Igreja Católica uma hierarquia
não foi instituída por decreto divino, a qual consiste de bispos, padres e diáconos”, seja
anátema.156
NOSSO SENHOR ESTABELECEU A IGREJA DOCENTE E A IGREJA DISCENTE
O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu permanentemente a estrutura hierárquica da
Igreja. Transformar ou nivelar essa estrutura alteraria portanto sua própria natureza.
Nosso Senhor deseja que a Igreja seja formada por dois setores: A Igreja docente (Ecclesia
docens) e a Igreja discente (Ecclesia discens). Os dois são complementares, mas não iguais.
A Igreja docente consiste do Papa e dos bispos. Sua missão é ensinar, governar e santificar os
fiéis. A Igreja discente consiste dos padres, religiosos e leigos, que devem ser ensinados, guiados e
santificados.157
153

- Salaverri, De Ecclesia Christi, in VV.AA. Sacræ Theologiæ Summa, Vol. 1, p. 543.
- Dom Adrien Gréa, De l’Église et de Sa Divine Constitution – Société Génerale de Librairie Catholique, Brussels,
1885, p. 100.
155
- Ludwig Ott, Fundamentals of Catholic Dogma – TAN Books and Publishers, inc., Rockford, Ill., 1974, p. 276.
156
- Denzinger, n° 966.
157
- A Igreja tem duas hierarquias de instituição divina: a Hierarquia de Ordem e a Hierarquia de Jurisdição. A
primeira está dirigida para a santificação das almas por meio da celebração da Missa e administração dos Sacramentos.
A segunda é voltada para o governo dos fiéis rumo à salvação, pelo ensino oficial da fé, a promulgação de leis, a
emissão de sentenças legais e a aplicação de penalidades canônicas (poderes para ensinar, legislar, julgar e obrigar); a
essa Hierarquia de Jurisdição pertencem o Papa e os bispos para foro externo, e confessores autorizados
exclusivamente para o foro interno (Cf. s.v. Ecclesia docens, Ecclesia discens e Hierarquy, in Parente, Piolanti,
Garofalo, Dictionary of Dogmatic Theology, pp. 83, 124-125; Salaverri, De Ecclesia Christi, in VV.AA., Sacræ
Tehologiæ Summa, Vol. 1, n° 344).
154
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Essa divisão está baseada na missão recebida do Salvador e na plenitude do Sacramento da
Ordem, isto é, a sagração episcopal. Não depende de conhecimento ou de santidade. Um simples
padre, uma freira ou um leigo podem ser mais cultos ou mais santos que um bispo, mas continuam
participando da Igreja discente. Foi o caso, por exemplo, de São Bernardo de Claraval. Sua
autoridade moral na Igreja resolveu os problemas eclesiásticos mais intrincados da época, mas a
autoridade dele era moral, e não de jurisdição.
Por meio da sua sagração sacramental e sua união com o Papa, os bispos se tornam sucessores
dos Apóstolos e recebem, juntamente com a sua autoridade sacramental e de jurisdição, os
carismas e as graças necessários para exercer o seu ofício. Podem ser fiéis ou infiéis a essas graças,
e então se tornam bispos segundo a imagem do Bom Pastor ou segundo a do mercenário.158
Em épocas de grande crise espiritual, muitos bispos são infiéis a essas graças. Deus pode
permitir que isso aconteça como castigo para os padres e os leigos. No entanto, a falta de fidelidade
de um bispo não acarreta remoção automática do cargo. Mesmo no caso de heresia e cisma
comprovados, tal remoção se faz somente por ato declaratório da autoridade competente, isto é, a
Santa Sé.159 Quando se configura essa horrível situação, o fiel deve obedecer ao bispo em tudo que
seja para o bem da Igreja e a salvação das almas. Deve opor-se, no entanto, a uma ordem do bispo
para o mal.160 Em circunstâncias tão penosas, e dentro das condições estipuladas, os fiéis têm
sempre o direito (e por vezes o dever) de manifestar sua preocupação aos pastores e de informar
aos outros fiéis sobre sua opinião.161
NA SOCIEDADE CIVIL HÁ VÁRIAS FORMAS LEGÍTIMAS DE GOVERNO
Para melhor entender a doutrina católica sobre a forma de governo que Nosso Senhor
estabeleceu para a Igreja, é útil recordar o ensinamento da Igreja sobre as formas de governo em
geral.
A Doutrina Social Católica — e do mesmo modo a sã filosofia — ensina que há três formas
clássicas de governo, todas legítimas e de acordo com a ordem natural: monarquia, aristocracia e
democracia.
São Tomás de Aquino argumenta que a monarquia é a melhor forma de governo porque
assegura a paz: “O melhor governo de uma multidão é o mando de um só, e isto é evidente quanto
ao objetivo do governo, que é a paz; pois a paz e a unidade de seus súditos são o objetivo daquele
que governa, e um só é mais adequado à causa da unidade do que muitos”.162

Há também uma terceira hierarquia, denominada Hierarquia de Honra, estabelecida pela própria Igreja. Esta
hierarquia é constituída por todos os dignitários eclesiásticos, de acordo com as precedências e as honras litúrgicas às
quais têm direito. No ápice dessa hierarquia está evidentemente o Papa, que detém a primazia honorífica além da
primazia de jurisdição. Em seguida ao Papa vêm os cardeais, patriarcas, arcebispos, primazes, bispos, monsenhores,
cônegos e outros dignitários, tanto no rito latino quanto nos ritos orientais.
158
- Ver a Introdução.
159
- Cânon 194 (Código de 1983); Cânon 2314 § 1 (Código de 1917).
160
- São Tomás de Aquino afirma: “Se a Fé estiver em perigo, a pessoa deve repreender seu prelado, mesmo em
público”. (Summa Theologica, II-II, q.33, a. 4, ad 2.
161
- Cf. Cânon 212, § 3.
162
- São Tomás de Aquino, Summa Contra Gentiles – Image Books, Garden City, N.Y., 1960, Vol 4, p. 291. Este é o
pensamento comum dos autores católicos e é o ensinado pelos Papas. Ver Plinio Corrêa de Oliveira, Nobreza e Elites
Tradicionais Análogas nas Alocuções de Pio XII – Civilização, Lisboa, 1993, Apêndice 4, pp. 391-418.
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No entanto, o Doutor Angélico conclui que a monarquia temperada com elementos de
aristocracia e democracia é a melhor forma de governo por preencher as necessidades do
homem.163
A MONARQUIA ORGÂNICA DA IDADE MÉDIA
Essa forma temperada ou mista corresponde à monarquia orgânica da Idade Média,
particularmente no século XIII durante os reinados de São Luís IX da França e São Fernando de
Castela.
Referindo-se a esse período da história de Cristandade, o Papa Leão XIII escreveu:
“Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os Estados. Nessa época, a
influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os
costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então a
Religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é
devido, em toda parte era florescente, graças ao favor dos Príncipes e à proteção legítima
dos Magistrados. Então o Sacerdócio e o Império estavam ligados entre si por uma feliz
concórdia e pela permuta amistosa de bons ofícios. Organizada assim, a sociedade deu
frutos superiores a toda expectativa, cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como
está em inúmeros documentos que artifício algum dos adversários poderá corromper ou
obscurecer”.164
CONCEITO ATEU DE AUTORIDADE: “O PODER VEM DO POVO”
Embora a doutrina da Igreja aceite a democracia como forma legítima de governo, não obstante
os Papas repetidamente condenaram certos erros que se tornaram cada vez mais associados a esse
conceito, especialmente a partir da Revolução Francesa.
No século XVIII, os assim chamados filósofos contribuíram para provocar grande sublevação
política e social na França, pela disseminação de idéias novas. Rousseau, por exemplo,
desenvolveu o conceito de que a autoridade se origina no povo. O povo então delega essa
autoridade ao governante, e pode revogá-la quando bem o entender.
Na encíclica Diuturnum Illud, de 29 de junho de 1881, o Papa Leão XIII rejeita essa teoria e
afirma categoricamente:
“Realmente, muitos homens de épocas recentes, seguindo os passos daqueles que outrora
se auto-denominavam filósofos, afirmam que o poder vem do povo; de tal modo que aqueles
que o exercem no Estado não o fazem como próprio, mas como delegado a eles pelo povo; e
de acordo com essa regra, ele pode ser revogado pela vontade do mesmo povo que o
delegou. Mas os católicos discordam desses, e afirmam que o direito de governar provém de
Deus, como princípio natural e necessário”.165
O mesmo Pontífice ensina também que, mesmo quando o povo escolhe seu governante, a
autoridade não lhe é conferida pelo povo, pois a autoridade provém de Deus: “Por essa escolha, na
verdade, o governante é designado, mas os direitos de governar não são conferidos por esse meio.

163

- Cf. São Tomás de Aquino, On the Governance of Rulers, Gerald Phelan, trans. – St. Michael’s College Philosophy
Texts, Toronto, 1935, pp. 37-39.
164
- Leão XIII, Encíclica Immortale Dei, n° 21.
165
- Leão XIII, Encíclica Diuturnum Illud, in Joseph Husslein, S.J., Ed., Social Wellsprings: Fourteen Epochal
Documents by Pope Leo XIII – Bruce Publishing Co., Milwaukee, 1940, p. 50.
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Nem a autoridade é delegada a ele, mas apenas determina a pessoa pela qual ela deve ser
exercida”.166
O Pontífice apresenta numerosas citações do Antigo e do Novo Testamento, bem como textos
dos Padres da Igreja, para confirmar a doutrina sobre a origem divina da autoridade.167
CONCEITO IGUALITÁRIO DE DEMOCRACIA
Além de combater esse erro sobre a origem da autoridade, os Papas combateram também o
igualitarismo subjacente.
O sucessor de Leão XIII, São Pio X, condena o falso ensinamento do movimento francês Le
Sillon, de que a democracia é a única forma legítima de governo, uma vez que as duas outras são
baseadas na desigualdade, e portanto na injustiça. O Pontífice afirma:
“O Sillon [...] semeia portanto entre a vossa juventude católica noções erradas e funestas
sobre a autoridade, a liberdade e a obediência. Outra coisa não acontece quanto à justiça e
à igualdade. Trabalha, como afirma, para realizar uma era de melhor justiça. Assim, para
ele, toda desigualdade de condição é uma injustiça ou, pelo menos, uma justiça menor!
Princípio soberanamente contrário à natureza das coisas, gerador de inveja e de injustiça,
subversivo de toda a ordem social. Assim, só a democracia inaugurará o reino da perfeita
justiça! Não é isto uma injúria às outras formas de governo que são rebaixadas, por este
modo, à categoria de governos impotentes, apenas toleráveis? De resto o Sillon, ainda sobre
este ponto, vai de encontro ao ensinamento de Leão XIII. [...] Ensinando, pois, que a justiça
é compatível com as três formas de governo em questão, [Leão XIII] ensinava que, sob este
aspecto, a Democracia não goza de um privilégio especial [Leão XIII, na encíclica Au Milieu
des Sollicitudes]. Os ‘sillonistas’, que pretendem o contrário, ou recusam ouvir a Igreja ou
têm da justiça e da igualdade um conceito que não é católico” 168.
Na mensagem de Natal de 1944, Pio XII condena o igualitarismo e faz a célebre distinção entre
povo e massa:
“Num povo digno desse nome, todas as desigualdades que não sejam baseadas em
extravagância, e sim na natureza das coisas — desigualdade de cultura, de posses, de
padrão social, evidentemente sem prejuízo da justiça e da caridade mútua — não constituem
nenhum obstáculo à existência e à prevalência de um verdadeiro espírito de união e
fraternidade.
Ao contrário, longe de prejudicar a igualdade civil, elas lhe dão seu verdadeiro
significado, especificamente o de que ante o Estado todos têm o direito de viver
honradamente sua própria vida pessoal, no lugar e nas condições em que os desígnios e as
disposições da Providência a colocaram”.169
“DEMOCRACIA” COMO ANTÔNIMO DE TOTALITARISMO
É importante observar um outro uso inadequado da palavra democracia.

166

- Ibidem, p. 51.
- Ibidem, pp. 51-52.
168
- Pio X, Carta Apostólica Notre Charge Apostolique, n. 22.
169
- Vincent A. Yzermans, ed., The Major Addresses of Pope Pius XII – North Central Publishing Co., St. Paul, 1961,
Vol. 2, pp. 81-82.
167
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A subida de ditaduras na Europa nos anos 1930 popularizou a tendência que já existia no século
XIX, de usar o substantivo democracia como sinônimo de liberdade e antônimo de totalitarismo.
Essa tendência tornou-se mais firmemente estabelecida durante a Guerra Fria, a ponto de até Papas
terem usado ocasionalmente a palavra nesse sentido mais amplo, como oposta ao seu limitado
significado técnico que designa a forma de governo.
De acordo com Pio XII, a palavra democracia, usada nesse sentido amplo, “admite as várias
formas [de governo] e pode concretizar-se em monarquias e em repúblicas”.170 O Pontífice
também afirma: “Com sua plêiade de comunidades democráticas florescentes, a Idade Média
cristã, particularmente imbuída com o espírito da Igreja, mostrou que a fé cristã sabe criar uma
verdadeira e própria democracia”.171
Essa ampliação do significado de democracia pode provocar confusão. A omissão em distinguir
entre os dois usos da palavra pode levar alguém à posição condenada do Sillon, de que a
democracia é a única forma de governo sinônima de liberdade.
De onde ter surgido uma certa antipatia, e mesmo rejeição, das outras formas legítimas de
governo. Monarquia e aristocracia passaram a ser encaradas como regimes sem liberdade. Essa
distorção do conceito de democracia é perigosa, uma vez que dificulta às pessoas entenderem a
forma de governo própria à Igreja, e as predispõem a aceitar os clamores reformistas em favor de
uma Igreja democrática como alternativa legítima.
A IGREJA É MONÁRQUICA POR DETERMINAÇÃO DE NOSSO SENHOR
Tendo lembrado o ensinamento da Igreja sobre as formas de governo e os erros modernistas
relativos à democracia, devemos agora analisar a forma de governo da Igreja.
No seu livro Sobre o Pontífice Romano, no capítulo intitulado A hierarquia e monarquia
eclesiástica do Romano Pontífice,172 São Roberto Bellarmino refuta cabalmente os protestantes
que, negando o primado de São Pedro e o sacramento da Ordem, rejeitam a natureza hierárquica e
monárquica da Igreja.
São Roberto Bellarmino analisa as formas de governo como tais, ponderando suas vantagens e
desvantagens, e conclui que a melhor, em tese, é a monarquia. Em seguida pergunta qual forma de
governo — aristocrática, democrática ou monárquica — seria mais adequada à Igreja.
Após cuidadosa análise, baseada nas Sagradas Escrituras e nos Doutores da igreja, conclui pela
monarquia:
“Se a monarquia é – como mostramos acima – a melhor e mais excelente forma de
governo, e sendo certo que a Igreja de Deus, instituída pelo Príncipe mais sábio, que é
Cristo, teria de ser governada da melhor forma possível, quem pode negar que o seu governo
teria de ser uma monarquia?”173

170

- Ibidem, pp. 80, 82.
- Pio XII, Inaugurazione dell’Anno Giuridico della Sacra Romana Rota, in Discorsi e Radiomessagi di Sua Santità
Pio XII – Tipografia Poliglota Vaticana, Vaticano, 1964, Vol. 7, p. 206.
172
- São Roberto Bellarmino, in Bellarmine Extracts on Politics and Government from the Supreme Pontiff from Third
General Controversy, George Albert Moore, Trans., Ed. – The Country Dollar Press, Chevy Chase, Md.
173
- Ibidem, p. 37.
171
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Seguindo São Roberto Bellarmino, o Pe. Christian Pesch afirma o ensinamento comum dos
teólogos: “A sociedade estabelecida por Cristo é monárquica”.174
A IGREJA É UMA “MONARQUIA PLENA E PERFEITA”
Se a Igreja tem uma forma de governo monárquica, é importante saber qual seria o seu tipo de
monarquia: absoluta, constitucional ou temperada, como a monarquia orgânica medieval.
O Cardeal Louis Billot, S.J., faz uma análise
magistral desse importante assunto. Seguindo o
costume estabelecido, ele primeiro examina as formas
de governo em si, de acordo com o pensamento de São
Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino, Pe.
Francisco Suárez, S.J., e outros escolásticos, em
seguida compara-as com a forma de governo da Igreja.
De passagem, o Cardeal Billot analisa a teoria do
direito divino dos reis, e o distingue da forma de
governo da Igreja. Essa teoria sustentava que Deus
escolhe diretamente o soberano, como no Antigo
Testamento, e que portanto os reis respondem
diretamente a Ele.175
O direito divino dos reis foi completamente
refutado pelos Doutores católicos, especialmente São
Roberto Bellarmino e Suárez. Esses Doutores (cuja
doutrina foi aprovada pelos Papas) argumentam que,
embora a autoridade provenha de Deus, Ele não
designa diretamente o detentor dessa autoridade nem a
forma de governo na esfera temporal. Isso ficou
relegado aos costumes e circunstâncias históricos.

Cristo escolheu especificamente o
regime monárquico para a Igreja e
designou a pessoa de S. Pedro
como titular da suprema autoridade
(Pe. Joachim Salaverry).

Não obstante, diz o Cardeal Billot, embora isso seja
verdadeiro na esfera política temporal, isto é, nas
sociedades derivadas da ordem natural, não é
verdadeiro para a Igreja, que é uma sociedade de origem divina. Ele afirma que realmente a Igreja
não nasceu de baixo para cima, como a sociedade civil, mas foi fundada de cima para baixo,
diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo, que instituiu sua forma definitiva. E explica:
“A autoridade [na Igreja] vem diretamente de Deus, através de Jesus Cristo, e de Cristo
para o seu Vigário; e do Vigário de Cristo ela desce para os demais prelados sem a
intervenção de nenhum personagem físico ou moral”.176
Prosseguindo na análise, o Cardeal Billot distingue a forma de monarquia da Igreja da que São
Tomás de Aquino apresenta como a melhor forma de governo para os homens, ou seja, a
temperada. A forma de monarquia da Igreja é pura, não mista ou temperada, diz ele, porque a
174

- Christian Pesch, S.J., De Ecclesia Christi, in Compendium Theologiæ Dogmaticæ, Vol. 1, p. 141; Cf. J.M. Hervé,
Manuale Theologiæ Dogmaticæ – Berche et Pagis, Paris, 1952, Vol. 1, pp. 306, 336, 345; L. Lercher, S.J., Institutiones
Theologiæ Dogmaticæ – Herder, Barcelona, 1945, Vol 1, p. 163; também Journet, The Church of the Word Incarnate,
Vol. 1, pp. 422-423.
175
- Esta teoria foi adotada por certos governantes protestantes. Na Inglaterra, por exemplo, foi adotada
particularmente por Jaime I e seu filho Carlos I.
176
- Cardeal Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi – Aedes Universitatis Grogorianæ, Roma, Vol. 1, p. 524.
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autoridade do Papa sobre a Igreja universal é total e direta; não é limitada. A única autoridade
acima da do Papa é a do próprio Deus.177
Não obstante, a monarquia da Igreja não é absoluta, explica o Cardeal Billot, tendo em vista que
os bispos não são meros delegados do Papa. Os bispos possuem uma autoridade imediata sobre as
suas dioceses, embora em submissão ao Soberano Pontífice.178
Por conseguinte, argumenta o Cardeal Billot, a forma de governo da Igreja é a de uma
“monarquia pura conjugada com uma aristocracia”.179 Ele a denomina de “plena e perfeita
monarquia”, e conclui com a definição: “Por instituição divina, a forma de governo da Igreja é a
de uma monarquia plena e perfeita”.180
O PRIMADO DE PEDRO É O FUNDAMENTO TEOLÓGICO DA MONARQUIA
PONTIFÍCIA
A monarquia da Igreja tem seu fundamento teológico no Primado de São Pedro.
O Pe. Salaverri o confirma: “Sobre a instituição da Igreja como monarquia: Cristo escolheu
especificamente o regime monárquico para a Igreja e designou a pessoa de São Pedro como o
detentor da autoridade suprema”.181 O Pe. Pesch faz o mesmo: “Cristo, estabelecendo o colégio
apostólico sob o primado de Pedro, com autoridade de jurisdição e ordem, fundou uma sociedade
religiosa, hierárquica e monárquica que denominamos a Sua Igreja”.182
OS MODERNISTAS NEGAM QUE A IGREJA PRIMITIVA FOSSE UMA MONARQUIA
No dia 26 de dezembro de 1910, na carta Ex quo, nono labente, dirigida aos Delegados
Apostólicos do Oriente, São Pio X condenou a teoria modernista de que a Igreja primitiva não tinha
a forma monárquica de governo: “Não menos falsamente, convidam-nos a acreditar que nos
primeiros séculos a Igreja Católica não era governada por um só homem, isto é, uma monarquia;
que o primado da Igreja Romana não está fundamentado em nenhum argumento válido”.183
A “MONARQUIA PLENA E PERFEITA” DA IGREJA DURARÁ ATÉ O FIM DOS
TEMPOS
Essa “monarquia plena e perfeita” da Igreja não pode mudar.

177

- Afirmar que a autoridade do Papa não é limitada por nenhuma outra autoridade terrena não significa que ela seja
discricionária ou arbitrária. O Papa, como todo homem, está sujeito a preceitos morais, especialmente às obrigações do
seu ministério. Em outras palavras, como Vigário de Cristo ele não pode impor à Igreja sua própria vontade. Ele só
pode executar a vontade d’Aquele que ele representa. A vontade de Cristo está claramente manifestada no Novo
Testamento, nos escritos dos Padres da Igreja e nos documentos emitidos pelo Magistério ordinário e extraordinário da
Igreja. E se torna ainda mais explícita através da Teologia católica.
178
- A respeito da autoridade direta do Papa sobre toda a Igreja, São Tomás de Aquino pergunta como é possível que
uma jurisdição dupla — a do Papa e a do bispo — seja exercida sobre a mesma diocese e os mesmos fiéis. Ele explica
que, se as duas jurisdições fossem iguais, haveria conflito e ela se tornaria impossível. Mas isso não ocorre, pois a
jurisdição do Papa e a do bispo são distintas: a primeira é superior e principal, a segunda é inferior e subordinada.
Ambas têm a mesma finalidade e funcionam em harmonia (In IV Sententiarum, D. 17, Q.3, a.3, q.5 ad 3um, in Billot,
Tractatus De Ecclesia Christi, p. 644).
179
- “Monarchia pura aristocratiæ conjuncta” - Billot, Tractatus De Ecclesia Christi, p. 531.
180
- “Et ideo regimen Ecclesiæ dicendum est divina institutione exactum ad formam plenæ perfectæque monarchiæ”,
ibidem, p. 535. Os destaques são nossos.
181
- Salaverri, De Ecclesia Christi, in VV.AA., Sacræ Theologiæ Summa, Vol. 1, n° 162.
182
- Pesch, De Ecclesia Christi, in Compendium Theologiæ Dogmaticæ, p. 145.
183
- Monges de Solesmes, The Church – St. Paul Editions, Boston, 1980, p. 392.
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O Cardeal Billot explica, no estudo mencionado acima, que a forma de governo da Igreja foi
estabelecida por Deus, não de modo indireto e indistinto, como ocorre na esfera civil, mas de modo
direto e preciso. Portanto, ele é perfeito e permanente. Não pode ser modificado.184
Sobre essa imutabilidade, Leão XIII ensina:
“Somente a Igreja de Jesus Cristo foi capaz de preservar, e seguramente preservará até a
consumação dos tempos, a sua forma de governo. Fundada por Aquele que era, que é e que
será para sempre (Heb. 13,8), Ela recebeu d’Ele, desde sua origem, tudo de que precisa para
realizar sua missão divina ao longo do mutável oceano dos negócios humanos. Longe de
querer transformar sua constituição essencial, Ela não tem sequer o poder de renunciar às
suas condições de verdadeira liberdade e soberana independência com a qual a Providência
a dotou, para o interesse geral das almas”.185
A IGREJA NÃO É UMA DEMOCRACIA
A Igreja nunca foi, não é e nunca será uma democracia. Sua forma de governo instituída por
Nosso Senhor é a de uma plena e perfeita monarquia. Se mudasse isso, Ela não seria mais a Igreja.
Portanto, citando novamente o Cardeal Journet, “chamar de ‘democrático’ o governo da Igreja
é claramente errado”.186

Os novos reformadores repetem os velhos
erros de uma Igreja “democrática”,
promovidos por hereges como os
jansenistas, seguidores do Bispo
Cornelius Jansen (1585-1638).

184

- Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, p. 525.
- Leão XIII, Encíclica Au Milieu des Sollicitudes, 16 de fevereiro de 1892, n° 17.
www.ewtn.com/library/encyc/l13cst.htm.
186
- Journet, The Church of the Word Incarnate, Vol. 1, p. 422.
185
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CAPÍTULO 9
CONDENAÇÕES DOS PAPAS À DEMOCRACIA NA IGREJA
Tendo em vista que a estrutura hierárquica da Igreja é uma verdade de fé, não é surpreendente
que os Papas confirmem esse ensinamento. Alguns exemplos de declarações dos Papas sobre esse
ponto ilustram a importância dessa verdade.
VELHAS HERESIAS CONDENADAS
No século XIV, Marcílio de Pádua, em seu livro Defensor Pacis, sustentou erroneamente que
todo o poder eclesiástico reside no povo cristão, e no Imperador como seu representante. Essa
doutrina foi condenada pelo Papa João XXII como “contrária às Sagradas Escrituras, perigosa
para a fé católica, herética e errônea”, e seus autores como “indubitavelmente hereges, e mesmo
heresiarcas”.187
No século XVII, Edmond Richer, no seu De Ecclesiastica et Politica Potestate, adotou o erro de
que a plenitude do poder eclesiástico reside na Igreja como um todo, a qual delega esse poder aos
padres e bispos. Assim, o Papa seria meramente o chefe ministerial da Igreja, e sujeito ao colégio
de bispos.188
ERROS DO GALICANISMO, JANSENISMO E FEBRONIANISMO
Essas doutrinas foram mais tarde revividas pelo galicanismo189 e pelo jansenismo190, e depois
disseminadas pelo febronianismo.
A respeito deste último, Friedrich Lauchert escreve na Catholic Encyclopedia:
“O febronianismo é um sistema político-eclesiástico delineado por Johann Nikolaus von
Hontheim, Bispo Auxiliar de Tréveris, sob o pseudônimo de Justinus Febronius. [...]
Desenvolve [...] uma teoria de organização eclesiástica baseada numa negação da
constituição monárquica da Igreja. O propósito aparente era facilitar a reconciliação de
grupos protestantes com a Igreja pela redução do poder da Santa Sé”.191
O Papa Clemente XIII condenou formalmente esses erros. Pio VI também os condenou, e lutou
vigorosamente contra o febronianismo. Incluiu o livro de Hontheim no Index Librorum
Prohibitorum (Índice dos Livros Proibidos), e na sua carta Post Factum Tibi, de 2 de fevereiro de
1782, dirigida ao Arcebispo de Trier, reafirma: “De fato, é um dogma de fé que a autoridade dos

187

- L. Salembier, s.v., Marsilius of Padua – Catholic Encyclopedia (1913), Vol. 9, pp. 720. Cf. Denzinger n° 495-498.
- Cf. Pesch, Compendium Theologiæ Dogmaticæ, Vol. 1, n° 276.
189
- “Um complexo de teorias desenvolvidas na França, especialmente no século XVII, que tendia a restringir a
autoridade da Igreja em relação ao Estado (galicanismo político) ou a autoridade do Papa em relação aos concílios,
bispos e clero (galicanismo eclesiástico-teológico)” – Parente, Piolanti e Garofalo, Dictionary of Dogmatic Theology,
p. 108.
190
- Os princípios teológicos de Cornelius Jansen (1585-1638) acentuavam a predestinação, negavam o livre arbítrio e
sustentavam que a natureza humana é incapaz do bem. O movimento foi caracterizado por severidade e rigorismo
moral. Seu expoente máximo foi Pascal. O movimento recebeu condenações papais (ver Denzinger 1291) e os seus
aderentes foram perseguidos na França (mas tolerados na Holanda) durante a maior parte do século XVIII. Do ponto de
vista eclesiológico, os jansenistas defendiam a democracia na Igreja e subordinação da Igreja ao Estado (Cf. Denzinger
1502).
191
- Friedrich Lauchert, s.v. Febronianism, in Catholic Encyclopedia (1913), Vol. 6, p. 23.
188
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bispos, mesmo admitindo que ela se origina diretamente de Cristo, permanece dependente da
autoridade do Sumo Pontífice.”192
O febronianismo se espalhou nos países germânicos sob a proteção do Imperador José II. Em
1782, o Cônego Joseph Valentin Eybel, líder proeminente da corrente febroniana, escreveu um
libelo intitulado Was ist der Papst? (O que é o Papa?). Rejeitava a monarquia papal e sustentava
uma forma republicana de governo para a Igreja. Em resposta, Pio VI, no breve Super Soliditate, de
28 de novembro de 1786, condenou a posição errônea de que “Cristo queria a sua Igreja
governada sob a forma republicana”.193
Essas teorias republicanas sobre a Igreja são condenadas como “contendo proposições,
respectivamente, falsas, escandalosas, atrevidas, injuriosas, favorecedoras de cisma, cismáticas,
errôneas, favorecedoras de heresia, heréticas, e algumas condenadas pela Igreja”.194
A CONSTITUIÇÃO CIVIL DO CLERO E O SÍNODO JANSENISTA DE PISTÓIA
Pio VI condenou também a Constituição Civil do Clero. Aprovada pela Assembléia Nacional da
França revolucionária, essa lei aplicava os princípios democráticos liberais à Igreja. Na Carta Quod
Aliquantum, de 10 de março de 1791, Pio VI condenou a Constituição como cismática e contrária
ao Primado de Pedro.195
Enquanto a Revolução Francesa atingia seu clímax, Pio VI condenava os erros do Sínodo
Jansenista de Pistóia, em 1794, na célebre constituição Auctorem Fidei. Aquele sínodo exigia o
estabelecimento de um sistema democrático na Igreja, no qual o poder residisse no povo — os fiéis
—, que escolheria o Papa, os bispos e os párocos. Esse documento papal afirma:
“A proposição que afirma que ‘o poder foi dado por Deus à Igreja para que ele possa
ser comunicado aos pastores, que são seus ministros para a salvação das almas’; se isso
significa que o poder do ministério eclesiástico e de governo provém da comunidade dos fiéis
para os pastores, [é] herética”.196
Posteriormente, os elementos galicanos jansenistas e liberais na Igreja tentaram evitar a
definição dos dogmas da infalibilidade pontifícia e do primado papal, durante o Primeiro Concílio
do Vaticano (1869-1870). Seus esforços foram frustrados. Como se viu, o dogma do primado é o
fundamento da forma monárquica de governo da Igreja.197
PIO XII: NENHUM PODER NA IGREJA EMANA DO POVO
Pouco depois da II Guerra Mundial, o Papa Pio XII, na Alocução aos Auditores da Rota, de 2 de
outubro de 1945, condenou novamente a opinião de que a Igreja deve ser transformada em uma
espécie de democracia. A seguir, transcrevemos alguns excertos do documento.198 (Os subtítulos
são nossos).
• O poder eclesiástico difere essencialmente do poder civil

192

- Monges de Solesmes, The Church: Papal Teachings - St. Paul Editions, Boston, 1980, p. 48.
- Denzinger, n° 1500.
194
- Denzinger, n° 1500, nota 1.
195
- Cf. Monges de Solesmes, The Church: Papal Teachings, p. 67.
196
- Denzinger, n° 1502. Destaque do original.
197
- Capítulo 8.
198
- Acta Apostolicæ Sedis, 1945, pp. 256-62, citado em Journet, The Church of the Word Incarnate, Vol. 1, pp. 48889.
193
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“Se considerarmos a tese favorita da democracia (uma tese constantemente defendida por
grandes pensadores cristãos), isto é, que o sujeito do poder político que provém de Deus é
antes de tudo o povo (não, evidentemente as ‘massas’), a distinção entre Igreja e Estado,
mesmo um Estado democrático, se torna sempre clara. [...] O poder eclesiástico é de fato
essencialmente diferente do poder civil”.
• As origens da Igreja, ao contrário da sociedade civil, são sobrenaturais
“A origem da Igreja, ao contrário do Estado, não surge da Lei Natural. [...] A Igreja
deriva de um ato positivo de Deus, que está além e acima do caráter social do homem, mas
em perfeita harmonia com ele”.
• A sociedade civil cresce de baixo para cima, ao passo que a Igreja nos vem de cima
“Essa diferença fundamental é manifesta em um ponto acima de todos. Diferente da
fundação do Estado, a fundação da Igreja como sociedade não se fez a partir de baixo, mas
de cima”.
• Cristo não comunicou sua missão como Mestre, Sacerdote e Pastor à comunidade
“Cristo, que na sua Igreja estabeleceu o Reino de Deus na terra, que Ele anunciou e
destinou a todos os homens e épocas, não concedeu à comunidade dos fiéis a missão de
Mestre, Sacerdote e Pastor, que Ele recebeu do Pai para a salvação de todos os homens. Ao
invés disso, Ele a comunicou ao colégio dos Apóstolos ou discípulos, escolhidos por Ele
mesmo, de tal modo que pudessem, pela sua pregação, ministério sacerdotal e poder social,
conduzir para a Igreja a multidão dos fiéis, para santificá-los, iluminá-los e orientá-los na
total maturidade como discípulos de Cristo”.
• O sujeito básico do poder na Igreja não é nunca a comunidade dos fiéis
“Na Igreja, contrariamente ao Estado, o sujeito primário do poder e sua manifestação
máxima, o supremo juiz, não é nunca a comunidade dos fiéis. Não existe, portanto, tribunal
popular ou poder judiciário que emana do povo, na Igreja fundada por Cristo, e nem pode
haver”.
A IGREJA É UMA SOCIEDADE HIERÁRQUICA
De acordo com o teólogo jesuíta Pe. Joachim Salaverri, os fiéis devem acreditar como verdade
de fé que a Igreja é uma sociedade hierárquica, e não uma democracia:
“Que a Igreja, como instituição, não é uma sociedade democrática mas hierárquica, foi
definido por Pio VI contra o Sínodo de Pistóia (Denzinger 1502); contra os protestantes pelo
Concílio de Trento (Denzinger 960, 966); contra os modernistas por S. Pio X (Denzinger
2145, 3); e contra os inovadores pelo Concílio Vaticano I (Denzinger 1827s). Portanto, ela
pode ser denominada uma verdade de fé definida”.199

199

- Salaverri, De Ecclesia Christi, in VV.AA., Sacræ Theologiæ Summa, Vol. 1, n° 130.
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CAPÍTULO 10
OS PRINCÍPIOS DE SUBSIDIARIEDADE E AUTORIDADE NA
IGREJA
O Prof. Leonard Swidler usa o princípio de
subsidiariedade como um dos seus principais argumentos
em favor da constituição democrática da Igreja.200 O
Arcebispo Emérito de San Francisco, John R. Quinn,
também invoca o princípio de subsidiariedade na sua
campanha para mudar o papado.201 As mudanças
democráticas da estrutura hierárquica da Igreja, que
Voice of the Faithful propõe, são também baseadas nesse
princípio.202

O Prof. Leonard Swidler está
entre os que interpretam
erradamente o princípio de
subsidiariedade, de modo liberal
e igualitário. Eles erram também
ao tirar conseqüências
teológicas de um princípio
filosófico-sociológico.

A utilização do princípio de subsidiariedade para
destruir a forma hierárquica de governo da Igreja envolve
dois erros:
1 - Um erro filosófico-sociológico, originário de falsa
compreensão do princípio de subsidiariedade;
2 - Um erro metodológico, ao tirar conseqüências
teológicas da aplicação de um princípio filosóficosociológico.

Devemos analisar primeiro o próprio princípio de subsidiariedade, em seguida sua falsa
interpretação liberal, e finalmente o erro de aplicar essa interpretação à Igreja, em detrimento da
sua natureza teológica.
O PRINCÍPIO DE SUBSIDIARIEDADE
O princípio de subsidiariedade está associado ao princípio de autonomia. Este último consiste no
direito que tem a pessoa de prover às suas próprias necessidades materiais, culturais e espirituais
sem interferência de autoridades maiores.
O princípio de subsidiariedade (do latim subsidium – auxílio, assistência) tem dois aspectos:
a)

a necessidade de a autoridade respeitar a autonomia de uma pessoa;

b)
obrigação da autoridade de auxiliar a pessoa naquelas áreas onde os seus esforços
são insuficientes.
O Prof. Plinio Corrêa de Oliveira explica:

200

- Swidler, Toward a Catholic Constitution, p. 149.
- Na sua muito comentada conferência em Oxford, no dia 29 de junho de 1996, ele declarou: “Amplos segmentos da
Igreja Católica, como também muitos ortodoxos e outros cristãos, não acreditam que a colegialidade e a
subsidiariedade estejam sendo praticadas na Igreja Católica de modo suficientemente significativo” –
www.usao.edu/~faschaferi/QUINN.html. A mesma idéia se encontra no livro do Arcebispo Quinn, The Reform of the
Papacy (Herder, New York, 1999), especialmente os capítulos 4-6, pp. 117-177.
202
- Documento de trabalho de VOTF: The Problem and Our Vision.
201
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“A intervenção do poder público nos vários setores da vida nacional deve fazer-se de
maneira que, o mais breve possível, cada setor possa viver com a necessária autonomia.
Assim, cada família deve poder fazer tudo aquilo de que por sua natureza é capaz, sendo
apoiada apenas subsidiariamente por grupos sociais superiores naquilo que ultrapasse o seu
âmbito. Esses grupos, por sua vez, só devem receber o apoio do município no que excede à
normal capacidade deles, e assim por diante nas relações entre o município e a região, ou
entre esta e o país”.203
Em 1931, o Papa Pio XI referiu-se explicitamente ao princípio de subsidiariedade na encíclica
Quadragesimo Anno. Contudo, deve-se notar que, sendo um princípio da ordem natural, a
subsidiariedade estava certamente implícita nos escritos sociais de Leão XIII.204 Eis a formulação
que Pio XI dá desse princípio, na sua encíclica:
“Aquele importante princípio, que não pode ser desprezado ou mudado, permanece fixo e
inabalável na filosofia social: Como não se pode subtrair do indivíduo e transferir para a
sociedade aquilo que ele é capaz de produzir por iniciativa própria e com suas forças, assim
seria injusto passar para a comunidade maior e superior o que grupos menores e inferiores
são capazes de empreender e realizar. Isso é nocivo e perturbador também para toda a
ordem social. Qualquer atuação social é subsidiária, de acordo com a sua natureza e seu
conceito. Cabe-lhe dar apoio aos membros do corpo social, sem os destruir ou exaurir. [...]
Quanto mais fiel for o respeito dos diversos graus sociais através da observância do
princípio de subsidiariedade, tanto mais firmes se tornam a autoridade social e o dinamismo
social e tanto melhor e mais feliz será o Estado”.205
João Paulo II também desenvolve o princípio de subsidiariedade, dizendo:
“Uma comunidade de ordem mais elevada não deve interferir na vida interna de uma
comunidade de ordem inferior, privando-a de suas funções, porém deve sustentá-la em caso
de necessidade e ajudar a coordenar sua atividade com as atividades dos demais membros
da sociedade, sempre com vistas ao bem comum”.206
No seu livro Doutrina Social Cristã, o Cardeal Joseph Höffner expõe quando, de acordo com o
princípio de subsidiariedade, a intervenção da sociedade mais elevada é necessária:
“Mas subsidiariedade significa também ‘ajuda de cima para baixo’, coisa que, às vezes,
tendenciosamente se tenta ignorar. Essa ajuda do organismo social maior pode ser oferecida
por duas razões: ou porque indivíduos e grupos menores fracassaram nas tarefas que lhes
cabem, com ou sem culpa; ou por se tratar de tarefas que só uma organização social maior
teria condições de dominar”.207
Na Encíclica Quadragesimo Anno, Pio XI combateu a tendência totalitária e centralizadora dos
tempos modernos, especialmente o socialismo e a tecno-burocracia, que sufoca o indivíduo e
comunidades menores numa maré montante de leis, regulamentos e planejamento federal ou
estadual.
FALSO CONCEITO LIBERAL DO PRINCÍPIO DE SUBSIDIARIEDADE
203

- Plinio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução – Parte I, Cap. III, F.
- Pe. R.E. Mulcahy, s.v., Subsidiarity, in New Catholic Encyclopedia – McGraw Hill, New York, 1967, Vol. 13, p.
762.
205
- Pio XI, Quadragesimo Anno, 15 de maio de 1931, n° 79.
206
- João Paulo II, encíclica Centesimus Annus, 15 de maio de 1991, n° 48 – www.ewtn/library/encyc/jp2hundr.htm.
Cf. Catecismo da Igreja Católica, n° 1883.
207
- Cardeal Joseph Hoeffner, Doutrina Social Cristã, Edições Loyla, São Paulo, 1986, p. 36.
204
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O princípio de subsidiariedade tem sido freqüentemente mal entendido. Como observa o Pe.
R.E. Mulcahy, S.J., muitas pessoas, imbuídas do espírito liberal do século XIX, querem dar ao
princípio de subsidiariedade uma interpretação quase anarquista. Assim fazendo, esses liberais
opõem o princípio de subsidiariedade ao de autoridade, num esforço para abolir esta última.
Encaram a autoridade, na melhor das hipóteses, como um mal necessário ou tolerado.
O Pe. Mulcahy assinala que João XXIII aborda essa interpretação errônea na sua encíclica
Mater et Magistra. Reconhecendo o direito da autoridade de intervir, o Papa mostra como os
princípios de subsidiariedade e autoridade devem atuar juntos, com a autoridade maior pronta a
intervir sempre que necessário. Nas palavras da encíclica: “Nesse trabalho de dirigir, estimular,
coordenar, suprir e integrar, o princípio orientador [do poder civil] deve ser o ‘princípio de
função subsidiária’, formulado por Pio XI na Quadragesimo Anno”.208
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE UMA ORDEM SOCIAL SADIA
Os estudiosos da filosofia política e da doutrina social católica especificam três princípios
básicos numa sadia ordem social: autoridade, solidariedade e subsidiariedade.209
Esses três princípios devem atuar conjuntamente para o bem comum. Sendo os três necessários,
o princípio de autoridade proporciona a unidade e a finalidade da sociedade.
Como se pode ver, um desequilíbrio de qualquer desses princípios pode lesar o bem comum.
Exagero de solidariedade conduz ao coletivismo; exagero de subsidiariedade leva à anarquia; e
excesso de autoridade conduz à tirania, como é evidente nos regimes totalitários.
O Cardeal Höffner distingue o princípio de subsidiariedade do de solidariedade:
“O princípio de subsidiariedade supõe os princípios de solidariedade e do bem comum,
sem com eles identificar-se. A sociedade é obrigada a ajudar os indivíduos. Trata-se de um
postulado claro do princípio de solidariedade, que acentua a mútua união e obrigação .Cabe
ao princípio de subsidiariedade limitar e distribuir as competências a serem respeitadas
nessa ajuda”210
Portanto, o uso adequado do princípio de subsidiariedade pela autoridade regula o princípio de
solidariedade. O princípio de subsidiariedade, no entanto, não é o princípio que dirige ou conduz a
sociedade.
O PRINCÍPIO DE AUTORIDADE
O papel diretivo numa ordem social sadia pertence ao princípio de autoridade. O bom
funcionamento da sociedade requer que a finalidade para a qual ela existe seja assegurado pela
ação firme de governo.
O Pe. Baltasar Pérez Argos explica o papel insubstituível do princípio de autoridade numa
ordem social sadia:
“Se a solidariedade e a subsidiariedade são os princípios fundamentais da organização
da ordem social, que de um lado dá ao homem o apoio de que precisa para viver uma vida
208

- João XXIII, Mater et Magistra, 15 de maio de 1961, in The Encyclicals and Other Messages of John XXIII – TPS
Press, Washington, D.C., 1964, p. 263.
209
- A terminologia que usam, contudo, não é uniforme. Heinrich Rommen, por exemplo, escreve: “A vida social é
governada pelos princípios de autonomia, de hierarquia e de intervenção” (Heinrich Rommen, The State in Catholic
Thought – Herder, St. Louis, 1945, p. 302).
210
- Cardeal Hoeffner, Op. cit., p. 35.
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verdadeiramente humana (Gaudium et Spes, 26) e de outro o faz sem prejuízo para a sua
liberdade, devemos acrescentar um outro princípio: o de autoridade. Sem o princípio de
autoridade, a ordem social não teria nem a solidariedade nem a eficácia necessárias para
conseguir o que se espera dela, e que se chama bem comum. O princípio de autoridade é
complementar aos outros dois. Afirma que é necessária, em toda sociedade organizada, a
existência de uma força moral capaz de guiar eficientemente a ação de todos os membros
que a compõem, no sentido de atingir o bem comum da sociedade”.211
Ao exercer o princípio de autoridade, o governo deve sempre mostrar o devido respeito às
legítimas autonomias e limitar a sua intervenção a manter a ordem, e por outro lado favorecer os
objetivos gerais da sociedade.212
IMPORTÂNCIA DE AUTORIDADE NA IGREJA
O princípio de autoridade na Igreja, como uma sociedade dos fiéis,213 é mais importante ainda
do que na sociedade temporal. Essa importância provém do fato de que o ato de fé é baseado na
autoridade de Deus, que revela, e na autoridade da Igreja, que ensina o que se deve crer.214
Eis por que o Pe. Lercher afirma que “a autoridade é a causa formal da Igreja como sociedade
visível”.215
A sociedade civil, que pertence à ordem natural, e a sociedade eclesiástica (a Igreja), que
pertence à ordem sobrenatural,216 são análogas mas não são idênticas.217
O governo na sociedade civil tem origem puramente natural, e provém de circunstâncias
históricas. Ao contrário, a hierarquia da Igreja tem origem sobrenatural e foi instituída por Deus.
Portanto, a estrutura hierárquica da Igreja é única, essencialmente diferente do governo na
sociedade civil.
Outra diferença é que o exercício da autoridade na sociedade civil não imprime caráter indelével
no seu detentor. Embora as dinastias tenham acabado por adquirir um caráter, por assim dizer,
sagrado, isso ocorre somente na ordem natural e simbólica. Na Igreja é diferente. Mesmo quando
uma pessoa é designada para um cargo por meios humanos, ela só entra na Sagrada Hierarquia
quando recebe o caráter sacramental da plenitude da Ordem.218
Portanto, o governo da Igreja, como instituição, difere do governo civil quanto à natureza, pois
Ela é de instituição divina e tem base sacramental, fundada no sacramento da Ordem. Deve-se ter
sempre em mente essa diferença quando se aplica à Igreja o princípio de autoridade.
A CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SUBSIDIARIEDADE NA IGREJA

211

- Pe. Baltasar Pérez Argos, S.J., Los Cuatro Pilares da la Doctrina Social, in Verbo, Março-abril de 1991, p. 333.
- Ibidem, pp. 332-333.
213
- São Roberto Bellarmino assim define a Igreja: “Um conjunto de homens unidos pela profissão da mesma fé cristã,
e pela participação nos mesmos sacramentos, sob o governo de pastores legítimos, mais especialmente do Pontífice
Romano, o único Vigário de Cristo sobre a terra”. Citado em G.H. Joyce, s.v., Church, in Catholic Encyclopedia, vol.
3, p. 745. Os destaques são nossos.
214
- Cf. Leão XIII, encíclica Satis Cogitum, 29 de junho de 1896, n° 9 – www.ewtn/library/encyc/l13satis.htm.
215
- Lercher, Instituciones Theologiæ Dogmaticæ, p. 240.
216
- Pio XI: “As sociedades necessárias são em número de três [...]; dessas, duas — a saber. a família e a sociedade
civil — são da ordem natural; e a terceira, a Igreja, pertence à ordem sobrenatural” – Denzinger, 2203. Cf. Salaverri,
De Ecclesia Christi, in VV.AA., Sacræ Theologiæ Summa, Vol. 1, n° 927.
217
- Cf. Salaverri, De Ecclesia Christi, in VV.AA., Sacræ Theologiæ Summa, Vol. 1, p. 827.
218
- Cf. Gréa, De l’Église, p. 100.
212
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Quando aplicam o princípio de subsidiariedade, freqüentemente os reformistas citam as palavras
de Pio XII, de que ele é válido “também para a vida da Igreja”. Omitem, contudo, esta importante
ressalva: “...com o devido respeito à sua estrutura hierárquica”.219
Portanto, o princípio de subsidiariedade se aplica à Igreja na medida em que esteja em harmonia
com e subordinado à natureza teológica da Igreja, isto é, respeitando a autoridade do Papa e dos
bispos para ensinar, governar e santificar os fiéis. Daí o princípio de subsidiariedade dever ser
ajustado de modo a acomodar-se às realidades sobrenatural e natural da Igreja.
Tendo Cristo confiado à hierarquia a missão de ensinar, governar e santificar os fiéis, estes, pelo
Batismo e a Confirmação, têm o direito de prover às suas necessidades espirituais sem interferência
indevida da autoridade eclesiástica. Além disso, os fiéis têm o direito, e por vezes o dever, de
auxiliar o bem comum tanto da sociedade temporal quanto da própria Igreja, pois são membros de
ambas.
Há certas necessidades espirituais, por outro lado, que os fiéis não podem prover por si mesmos.
Por exemplo, dependem do ministério sacerdotal para a vida sacramental.
Como na sociedade temporal, a autonomia individual na Igreja não pode ser exercida em
detrimento do bem comum espiritual ou com distúrbio da ordem pública eclesiástica.
O DIREITO DE ASSOCIAÇÃO NA IGREJA
O direito de associação na Igreja é um claro exemplo da aplicação adequada do princípio de
subsidiariedade à Igreja.
Todo fiel tem o direito de tomar iniciativas que façam progredir o apostolado, a caridade, a
piedade, a divulgação da boa doutrina, a vida mais perfeita, ou ainda impregnar a sociedade com o
espírito do Evangelho.220 O exercício desse direito não está sujeito à intervenção eclesiástica.
Como qualquer outro direito, no entanto, está sujeito à vigilância eclesiástica em matéria de fé e
moral.
Não obstante, o Direito Canônico reserva exclusivamente à autoridade eclesiástica o estabelecer
associações que difundem a doutrina católica em nome da Igreja, como também as que promovem
culto público ou outras atividades cuja natureza é reservada à autoridade eclesiástica.221
Isso se compreende, pois o culto público é o que se presta em nome da Igreja por pessoas
devidamente designadas para tal propósito, de acordo com as formulações estabelecidas pela
autoridade eclesiástica competente. Do mesmo modo, a divulgação da doutrina católica em nome
da Igreja envolve a responsabilidade da hierarquia, e assim requer o controle desta.
O Direito Canônico prevê também a hipótese de a autoridade eclesiástica exercer o princípio de
subsidiariedade mesmo em um campo não restrito por sua própria natureza à autoridade
eclesiástica, e normalmente deixado à iniciativa privada dos fiéis. A hierarquia pode intervir e
estabelecer ela mesma associações quando a iniciativa privada dos fiéis for insuficiente: “A
autoridade eclesiástica competente, se o julgar apropriado, pode também erigir associações de
fiéis cristãos com o fim de atingir direta ou indiretamente outros fins espirituais, não obtidos
suficientemente pelo esforço privado das pessoas”.222

219

- Pio XII: La elevateza, in Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, p. 389.
- Ver Cânons 215, 225 § 1, 298 § 1.
221
- Cânon 301 § 1.
222
- Cânon 301 § 2.
220
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Em tudo isso se nota uma aplicação equilibrada do princípio de subsidiariedade, sem violação
da estrutura hierárquica da Igreja pelos fiéis, e nenhuma violação da autonomia dos fiéis pela
autoridade eclesiástica.
MEMBROS FIÉIS DO CORPO MÍSTICO DE CRISTO
Não existe nada totalitário ou ditatorial no que se refere à Igreja. Inspirados pelo Espírito Santo,
a santidade e o zelo apostólico não dependem da posição pessoal de cada um no seio da Igreja, mas
da fidelidade à graça.
Como vimos, os fiéis não têm uma posição meramente passiva na Igreja. São membros do
Corpo Místico de Cristo, e como tais devem fazer todo o possível para propagar a doutrina e a
moral de Cristo no mundo, como verdadeiros apóstolos. Devem preocupar-se pela Igreja e zelar
por Ela. Contudo, devem ao mesmo tempo “conservar as tradições que aprenderam”223 do
Magistério perene da Igreja.
A Igreja sempre respeitou e incentivou a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Nada existe de
verdadeiramente bom que escape aos limites da Igreja, seja para os fiéis ou para o clero, desde que
a natureza da Igreja e o seu caráter sacramental e poderes de jurisdição sejam respeitados.
Essa enorme liberdade explica por que a história da Igreja é tão rica de iniciativas apostólicas e
de novas formas de vida religiosa ou associativa.
Daí o vigor e a força do leigo católico num São Luís IX da França, que era modelo de
governante cristão e de guerreiro. Jornalistas como Louis Veuillot, que dedicou seus escritos à
defesa da verdade católica. Um Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, cujo pensamento e ação atraíram
tantos a dedicar suas vidas à Igreja e à restauração da civilização cristã.
Veja-se a maravilhosa proliferação de ordens religiosas, o florescimento de congregações, o
número incontável de associações caritativas, educacionais e apostólicas de leigos, a frutuosa ação
de leigos na política, nas artes, na ciência, em todos os ramos da atividade humana.
Aí está a grande liberdade com que os leigos formam hoje associações e movimentos para
educar o público sobre os males do aborto, para promover o ensino domiciliar, os direitos dos pais,
a liturgia tradicional latina, a adoração perpétua, o Rosário e muito mais. Nenhum membro do
laicato está proibido de praticar ou promover uma devoção legítima.224
No entanto, uma coisa é os fiéis terem toda a liberdade para agir na sua própria esfera, outra
muito diferente é usurpar os direitos da hierarquia em nome da liberdade, enquanto reclamam que
não há bastante liberdade para conseguirem êxito nessa usurpação.

223

- 2 tess. 2,14.
- Ver João Paulo II, Exortação Apostólica Christi Fideles Laici, sobre a vocação e a missão dos fiéis leigos na Igreja
e no mundo, 30 de dezembro de 1988 – www./ewtn/library/papaldoc/jp2laici.htm. Ver também cânons 204-231.
224
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CAPÍTULO 11
AS ORIGENS APOSTÓLICAS DO CELIBATO CLERICAL E A
TRADIÇÃO DA IGREJA
CELIBATO, CAUSA DE DISTÚRBIO PSICOLÓGICO E ESPIRITUAL?
No sulco dos escândalos sexuais, muitas são as vozes exigindo a supressão do celibato clerical.
Voice of the Faithful afirma que não toma posição nesse assunto, mas incluiu vários padres
casados entre os oradores da sua convenção de julho de 2002 em Boston. Estes criticaram o
celibato sacerdotal, tanto abertamente como indiretamente.225
Um deles, o ex-sacerdote Anthony T. Massimini, num ensaio mencionado como O Guia pela
liderança de VOTF226 e recomendado que fosse lido por todos os que planejavam comparecer à
convenção, pregava a abolição do celibato sacerdotal. Reconhecia que não há nenhum vínculo
entre celibato e pedofilia, mas afirmava que apenas um minúsculo número de padres tem o dom do
celibato, e afirmava que, pelo fato de o ensinamento da Igreja insistir no celibato sacerdotal, “o
dano psicológico e espiritual feito à Igreja é imenso”.227 A conferência de Massimini na
convenção baseou-se nesse ensaio.
CELIBATO SACERDOTAL E INDISSOLUBILIDADE DO MATRIMÔNIO
Os auto-denominados reformadores sempre aparecem em épocas de crises, oferecendo soluções
brilhantes que procuram demolir as mais veneráveis tradições da Igreja. O celibato sacerdotal, uma
característica gloriosa da Igreja latina, tem sido alvo constante desses assim chamados
reformadores.
Muito curiosamente, os esforços para a abolição do celibato sacerdotal andam de mãos dadas
com os esforços para destruir a indissolubilidade do matrimônio. Isto se entende facilmente, pois
ambas as posições se baseiam na idéia de que praticar a castidade é impossível. Historicamente,
isso aconteceu com os cismáticos do Oriente, os protestantes, os anglicanos e outros. A abolição
parcial ou total do celibato sacerdotal foi simultânea ou seguiu-se à aceitação do divórcio.
ARGUMENTOS FALSOS CONTRA O CELIBATO
Além dos argumentos pseudo-científicos usados para tentar provar a impossibilidade de se
observar a castidade, há freqüentes alegações de que o celibato é uma medida puramente
disciplinar que não remonta aos tempos apostólicos, mas foi introduzida na legislação da Igreja
mais tarde. E tendo sido introduzida dessa maneira, pode também ser abolida ou tornada opcional.
Muitos estudos, alguns deles recentes, refutam esse argumento pseudo-histórico-canônico. Entre
os mais importantes, citam-se: Origens Apostólicas do Celibato Sacerdotal, do Pe. Christian

225

- Ver Capítulo 3.
- VOTF, Weekly Voice, 5 de julho de 2002.
227
- Anthony J. Massimini, “Discerning the Spirit: A Guide for Renewing and Restructuring the Catholic Church” –
www.votf.org/educating_ourselves/massimini.html.
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Cochini, S.J.; O Caso do Celibato Clerical, do Cardeal Alfons Maria Stickler; e Celibato na Igreja
Primitiva, do Pe. Stefan Heid.228
A TRADIÇÃO PRIMITIVA DA IGREJA
Com sólida documentação, esses autores mostram que, embora não se possa falar de celibato no
sentido estrito da palavra (aquele que nunca se casou), é certo que desde os tempos apostólicos a
Igreja teve como norma que os homens elevados ao diaconato, ao sacerdócio e ao episcopado
deviam observar a continência.
O Cardeal Stickler — eminente historiador do Direito Canônico, perito de Congregações
Romanas e antigo chefe da Biblioteca Vaticana — explica que tanto a Igreja apostólica quanto a
Igreja primitiva não exigiam que um homem fosse solteiro ou viúvo para ser ordenado.
Grande número de cristãos eram adultos convertidos (exemplo típico é Santo Agostinho, que se
converteu aos 30 anos), tornando comum que homens casados fossem ordenados sacerdotes ou
designados para bispos. No entanto, os candidatos casados deveriam cessar todas as relações
maritais, e até mesmo deixar de residir sob o mesmo teto com as esposas. Se a esposa recusasse
total e livre consentimento a isso, o candidato não era ordenado. Freqüentemente a esposa
consentia e assumia o compromisso de retirar-se a uma comunidade religiosa feminina, onde vivia
em perfeita castidade.
Na defesa do casamento dos padres, os reformistas citam as palavras de São Paulo nas epístolas
a Tito e a Timóteo, de que um bispo tinha de ser “homem de apenas uma mulher”.229 No entanto o
Cardeal Stickler explica que, de acordo com a interpretação comumente aceita pela Igreja primitiva
(e confirmada pelos Padres da Igreja), esse ensinamento de São Paulo significava que o candidato
não podia ter-se casado duas vezes. Em outras palavras, viúvos recasados não eram elegíveis ao
cargo de bispo. Os dirigentes da Igreja duvidavam que um viúvo recasado teria força para cumprir
as duas exigências, isto é, interromper as relações maritais e deixar de residir sob o mesmo teto
com a segunda esposa.
A TRADIÇÃO APOSTÓLICA
O único Apóstolo que se sabe que era casado foi São Pedro, cuja sogra é mencionada nos
Evangelhos. Embora possa ter havido outros Apóstolos casados, no entanto é claro que todos eles
deixaram tudo, inclusive as próprias famílias, para seguirem a Cristo. Lê-se nos evangelhos que
São Pedro disse a Nosso Senhor: “Nós abandonamos tudo e vos seguimos”. O Divino Mestre
respondeu: “Em verdade vos digo que nenhum homem que tenha deixado casa, mulher, irmãos,
pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber o múltiplo no tempo presente e, no
século que há de vir, a vida eterna”.230
CONCÍLIOS DA IGREJA PRIMITIVA REAFIRMAM O CELIBATO SACERDOTAL
Esta breve visão de conjunto não abrange toda a história do celibato eclesiástico, tão
amplamente documentada pelo Cardeal Stickler. O espaço comporta apenas alguns dos casos mais
representativos.
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- Pe. Christian Cochini, S.J., Apostolic Origins of Priestly Celibacy – Ignatius Press, San Francisco, 1990; Cardeal
Alfons Maria Stickler, The Case for Clerical Celibacy – Ignatius Press, San Francisco, 1995; Pe. Stefan Heid, Celibacy
in the Early Church – Ignatius Press, San Francisco, 2000.
229
- I Tim. 3,2; 3,12; Tito, 1,6.
230
- Lc. 18,28-30; Cf. Mt. 19,27-30 e Mc. 10,20-21.
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O Concílio de Elvira, na Espanha (310 A.D.), aborda a
castidade sacerdotal (cânon 33) e apresenta a perfeita
continência como norma que deve ser mantida e observada, e
não como uma inovação. A ausência de qualquer revolta ou
surpresa atesta que a prática já era generalizada.
No Concílio da Igreja da África (390 A.D.), e sobretudo no
Concílio de Cartago (419 A.D.), ao qual Santo Agostinho
compareceu, normas similares foram adotadas. Esses concílios
relembraram a prática eclesiástica de obrigação da castidade
perfeita, afirmando que essa prática era de tradição apostólica.
O livro do Cardeal Alfons
Maria Stickler, The Case for
Clerical Celibacy, prova que
o celibato sacerdotal é de
tradição apostólica.

O Papa São Sirício, respondendo a uma consulta específica
sobre o celibato clerical no ano 385, afirmou que bispos e
padres que prosseguem as relações maritais após a ordenação
violam uma lei irrevogável que data do próprio início da
Igreja, obrigando-os à continência.

Vários outros Papas e concílios regionais, particularmente nas Gálias (atual França),
continuaram a relembrar a tradição do celibato e a punir os abusos.
São Gregório VII, quando em luta contra o Imperador
do Sacro Império sobre assuntos eclesiásticos, teve de
combater a simonia, que é a compra de bens da Igreja, e o
nicolaísmo, uma heresia que, entre outras coisas,
defendia o casamento de sacerdotes. Por causa dessa luta,
alguns concluíram erradamente que São Gregório VII
introduziu a lei do celibato na Igreja. São Gregório VII, e
posteriormente o Segundo Concílio de Latrão (1139), não
introduziu a lei, simplesmente confirmou que ela estava
em vigor, e estabeleceu regulamentos para sua
observância. Como nessa época o recrutamento para o
sacerdócio era feito entre os não casados, o Concílio
proibiu o casamento de sacerdotes, declarando-o nulo e
inválido no caso de padres, diáconos ou qualquer um que
tenha voto solene de religião.

O ex-padre casado Anthony
Massimini atacou o celibato
sacerdotal, na convenção de
VOTF, como sendo causa de
imenso prejuízo.

O CASO DE PAFNÚCIO
O principal argumento dos que negam tradição apostólica à continência sacerdotal provém de
um incidente a propósito do Concílio de Nicéia (325 A.D.). Pafnúcio, bispo egípcio, consta ter
protestado em nome da tradição quando os Padres Conciliares procuravam impor a continência
sacerdotal. Por causa desse protesto, diz-se que o Concílio se recusou a impor a continência.
O Cardeal Stickler refuta com maestria essa alegação. Assinala que Eusébio de Cesaréia, que
esteve presente durante todo o evento e era o historiador do Concílio, não fez nenhuma referência a
nenhum protesto do gênero, o que certamente ele teria notado se tivesse realmente ocorrido.
A história de Pafnúcio aparece pela primeira vez quase um século depois, nos escritos de dois
autores bizantinos, Sócrates e Sozomeno. O primeiro cita como sua fonte a conversa que ele teve,
quando rapaz, com um homem idoso que alegava ter estado no Concílio de Nicéia. A veracidade
dessa história é questionável, pois Sócrates nasceu mais de cinqüenta anos depois do Concílio. Seu
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interlocutor teria de ter pelo menos setenta anos quando Sócrates nasceu, e praticamente noventa na
época da suposta conversa.
Além disso, essa história de um suposto protesto sempre foi vista com desconfiança, pois o
nome de Pafnúcio não consta na lista de Padres Conciliares provenientes do Egito. Isto é afirmado
por Valesius, o editor dos escritos de Sócrates e Sozomeno, na Patrologia Grega de Migne.
Para o Cardeal Stickler, o argumento decisivo contra a história de Pafnúcio vem do Segundo
Concílio de Trullo (691 A.D.). Durante esse Concílio da Igreja do Oriente os Padres Conciliares,
sob a pressão do Imperador de Bizâncio, admitiram o casamento dos padres (mas não dos bispos),
quebrando a tradição tanto do Oriente quanto do Ocidente. Esses Padres Conciliares, que
precisavam justificar sua ruptura com a tradição da continência sacerdotal, não apresentaram o
suposto testemunho de Pafnúcio, que teria dado sustentação ao seu caso. Ao invés disso, invocaram
o Concílio de Cartago, que, como vimos acima, não sustenta a posição deles. Para resolver o
problema, esses Padres Conciliares recorreram à adulteração dos decretos do Concílio de Cartago,
um fato que hoje até os historiadores cismáticos reconhecem. A Igreja ocidental nunca aceitou essa
ruptura do Segundo Concílio de Trullo com a tradição.
O Cardeal Stickler lamenta que historiadores tão conhecidos, como Funk, no fim do século XIX,
tenham aceito a história de Pafnúcio como verdadeira, embora muitos dos seus contemporâneos já
a tivessem rejeitado. Entre outros responsáveis pela disseminação desse erro está E. Vacandard, no
prestigioso Dictionnaire de Théologie Catholique.
PARTICIPAÇÃO NO SACERDÓCIO DE NOSSO SENHOR
Finalizando, o Cardeal Stickler explica que a razão para o celibato sacerdotal não é funcional.
Ao contrário do Antigo Testamento, em que o sacerdócio era função meramente temporária,
recebida por herança, o sacerdócio no Novo Testamento é uma vocação permanente, um chamado
que transforma a pessoa e a confisca inteiramente. No Novo Testamento o sacerdote é um
santificador, um mediador.
O sacerdócio no Novo Testamento é a participação no sacerdócio de Nosso Senhor Jesus Cristo,
o Sumo Sacerdote. O sacerdote tem um vínculo misterioso e especial com Cristo, em cujo nome e
por cujo poder oferece o sacrifício incruento (in persona Christi). A razão mais profunda para o
celibato sacerdotal provém desse vínculo sobrenatural com o Salvador.
A EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PASTORES DABO VOBIS
Na exortação apostólica pós-sinodal Pastores Dabo Vobis, de 25 de março de 1992, sobre a
atual formação dos padres, o Papa João Paulo II dirigiu-se a todos os bispos e relembrou as razões
espirituais para o celibato sacerdotal e a sua oportunidade para os dias atuais:
“Entre os conselhos evangélicos — diz o Concílio — ‘brilha este precioso dom da graça
divina, dado pelo Pai a alguns (cf. Mt 19, 11; 1 Cor 7, 7), de se dedicarem unicamente a
Deus, mais facilmente e com um coração indiviso (cf. 1 Cor 7, 32-34), na virgindade e no
celibato. Esta continência perfeita pelo Reino dos céus foi sempre tida em grande estima
pela Igreja, como sinal e incentivo da caridade e como fonte privilegiada de fecundidade
espiritual no mundo’ [76]. [...] A esta luz se podem compreender facilmente e apreciar
melhor os motivos da opção multissecular que a Igreja do Ocidente tomou e manteve, não
obstante todas as dificuldades e objeções surgidas ao longo dos séculos, de conferir a Ordem
presbiteral apenas a homens que dêem provas de serem chamados por Deus ao dom da
castidade no celibato absoluto e perpétuo. [...]
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É particularmente importante que o sacerdote compreenda a motivação teológica da lei
eclesiástica do celibato. Enquanto lei, exprime a vontade da Igreja, antes mesmo que seja
expressa a vontade do sujeito através da sua disponibilidade. Mas a vontade da Igreja
encontra a sua motivação última na conexão que o celibato tem com a Ordenação sagrada, a
qual configura o sacerdote a Cristo Jesus, Cabeça e Esposo da Igreja. Esta, como Esposa de
Cristo, quer ser amada pelo sacerdote do modo total e exclusivo com que Jesus Cristo,
Cabeça e Esposo, a amou. O celibato sacerdotal é então o dom de si, em e com Cristo, à sua
Igreja; e exprime o serviço do presbítero à Igreja, no e com o Senhor”.231
UMA CRISE DE IDENTIDADE
Como ressalta o Cardeal Stickler, a principal razão de o celibato ser hoje questionado é que o
clero enfrenta uma crise de identidade. Somente pela restauração da verdadeira identidade do
sacerdote podem ser entendidas e praticadas as profundas razões para o celibato. Essa crise não se
resolve por um suposto “retorno às origens da Igreja”, solução proposta pelos defensores dos
padres casados e seus simpatizantes. Tais origens simplesmente não autorizam um sacerdote a
coabitar com sua esposa e continuar a exercer o seu ministério sacerdotal.

Cristo escolheu seus Apóstolos entre homens, e
“coerentemente se tem sustentado que a exclusão de
mulheres do sacerdócio está de acordo com o plano de Deus
para a sua Igreja” (Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis).

231

- João Paulo II, Exortação Apostólica Pastores Dabo Vobis, 25 de março de 1992 –
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabovobis_en.html.
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CAPÍTULO 12
A ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE MULHERES:
IMPOSSIBILIDADE TEOLÓGICA
A pressão em favor de uma Igreja democrática e a agitação a propósito de sacerdócio feminino
têm origem no mesmo igualitarismo radical. Por essa mesma razão, freqüentemente caminham
ambos de mãos dadas. Por isso, basta relembrar algumas das principais referências do ensino da
Igreja sobre a impossibilidade da ordenação sacerdotal de mulheres.232
PRETENSO SILÊNCIO DE VOTF SOBRE SACERDÓCIO FEMININO
A neutralidade oficial de VOTF sobre sacerdotisas revela-se tática, não ideológica. O fundador,
James Muller, explica:
“Temos de manter-nos no nosso foco. Nosso objetivo é organizar o laicato e dar-nos
uma voz. Se começamos a nos bater sobre a questão homossexual, padres casados e tudo o
mais, não chegaremos lá”.233
“Não estamos entrando em assuntos de sacerdócio feminino ou infalibilidade papal.
Esses não são assuntos nossos”.234
Não obstante essas afirmações, vários oradores na convenção de VOTF em Boston, em julho de
2002, estão ligados ao movimento para ordenação de mulheres,235 e o Pe. William Kremmell
“iniciou a Missa fazendo notar que, 25 anos atrás, qualquer convenção com essas proporções
teria tentado persuadir um bispo a celebrar a Missa para eles. [...] Dentro de 25 anos, esperamos
que uma mulher casada esteja celebrando essa Missa”.236
Além disso, no estudo divulgado por VOTF, The Guide, o padre casado Anthony Massimini faz
eco à voz de numerosos líderes a favor da ordenação de mulheres: “Líderes cristãos primitivos
chegaram a encarar erroneamente Maria Madalena como prostituta, ela que era amiga próxima
de Jesus, mulher cristã muito respeitada e líder na igreja primitiva. A cultura clerical pôs em
destaque essa idéia fixa negativa”.237
IGUALITARISMO RADICAL, DENOMINADOR COMUM ENTRE UMA IGREJA
“DEMOCRÁTICA” E SACERDÓCIO FEMININO
As afirmações da Irmã Christine Schenk, diretora de Future Church, expõem o igualitarismo
radical comum à Igreja “democrática” e à pressão pelo sacerdócio feminino:
“Penso que essa crise mostra que precisamos retomar a Igreja. [...] A liderança da Igreja
Católica reside unicamente nas mãos de homens celibatários. O que eu acho que ocorreu
historicamente foi uma decisão maciça de ‘não lidar’ com a sexualidade de um modo sadio.
232

- Cf. Francisco A. P. Solá, S.J., De sacramentis vitæ socialis christianæ seu De sacramentis ordinis et matrimonii,
in Sacræ Theologiæ Summa – BAC, Madrid, 1956, Vol. IV, P. 597-698; H. Noldin, S.J., A. Schmitt, S.J., G. Heizel,
S.J., Summa Theologiæ Moralis – Feliciani Rauch, Innsbruck, 1962, Vol. III, p. 387-425.
233
- Mary Rourke, Staking Their Claim – The Los Angeles Times.
234
- Miriam Hill, Catholic Group in Boston Sows Seeds of Revolution – The Philadelphia Inquirer, 15 de maio de
2002.
235
- Ver Capítulo 3.
236
- Paulson, Lay Catholics Issue Call to Transform Their Church – The Boston Globe, 21 de julho de 2002.
237
- Cf. Anthony T. Massimini, Discerning the Spirit – www.votf.org/educating_ourselves/massimini.html.
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[...] Desta forma, as mulheres e tudo que se relaciona com mulheres é proibido; mulheres e
homens casados não podem ser ordenados”.238
Outra freira que faz a conexão entre Igreja democrática e sacerdócio feminino é Maureen
Fiedler, S.L., representante americana de We Are Church. Discursou numa conferência de Call to
Action em Detroit, em novembro de 1996, numa campanha de abaixo-assinado de We Are Church,
pressionando o Vaticano em favor da reforma:
“A respeito do apelo do referendo em favor do sacerdócio feminino, a Irmã Fiedler disse
que ‘o sacerdócio inclui o cargo de bispo’. Alguém do público gritou: ‘O Papa também!’. A
Irmã replicou: ‘Certo, o Papa também. Ouso dizer que algumas de nós provavelmente
assumiríamos o cargo durante o tempo necessário para aboli-lo. Ou pelo menos transformálo significativamente em algo que realmente se pareça com um modo democrático de
operar’”.239
O igualitarismo radical subjacente ao movimento pela ordenação de mulheres choca-se
frontalmente com a doutrina e a tradição da Igreja.
DEUS DECIDE O TIPO DE CULTO E MINISTRO QUE LHE AGRADA
De acordo com a Lei Natural, o homem deve reconhecer sua dependência em relação a Deus,
mediante o culto supremo de latria (adoração). Esse culto, tanto público quanto privado, foi
oferecido a Deus desde o início da humanidade.
Como regra geral, nos tempos primitivos os chefes de família, os anciãos ou os líderes das
comunidades eram destacados para oferecer o culto público. Com o crescimento da humanidade,
foi estabelecida uma classe com funções especificamente sacerdotais. Assim, no Antigo
Testamento Deus destacou a tribo de Levi, entre os judeus, como a tribo dentro da qual os
sacerdotes eram escolhidos.240
Deus, o supremo Senhor e Criador, tem o direito de decidir o tipo de culto e de ministro que lhe
agrada. Conseqüentemente, o único tipo aceitável de culto ou de sacerdócio é o que Ele mesmo
estabeleceu.
DEUS ESCOLHEU APENAS HOMENS PARA O SACERDÓCIO
Mesmo no Antigo Testamento, Deus escolheu só homens para o ministério sacerdotal. Assim,
de acordo com a lei mosaica, o sacerdócio era confiado exclusivamente a Aarão,241 da tribo de
Levi, e à sua descendência masculina.242
Da mesma forma, no Novo Testamento, usando sua suprema liberdade e autoridade, o Verbo
Encarnado novamente escolheu só homens como sacerdotes. Assim, as mulheres foram excluídas
do sacerdócio por vontade divina.
O principal argumento dos que defendem o sacerdócio feminino é que Jesus fez essa escolha
como mera concessão à cultura da época. Alegar que Ele foi movido por razão cultural, sociológica
238

- Citado em Suzanne Batchelor, Catholic Women Call for Radical Change Within – Women’s Enews, 21 de abril de
2002 – www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/885/context/cover/.
239
- David Finnigan, We Are Church’ Signature Drive Shows Few Gains – National Catholic Register, 8-14 de
dezembro de 1996.
240
- Cf. Exod. 28,1; Num. 3,5-6.
241
- Cf. Num. 3,10; Num. 16,1 ss; Num. 17,5; Num. 18,7.
242
- Cf. Exod. 28 ss; Lev. 6; Num. 16,17. Também A. Stöger, Sacerdocio, in Johannes B. Bauer, Diccionario de
Teologia Bíblica - Herder, Barcelona, 1967, cols. 946-958.
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ou qualquer outra é duvidar da sua infinita sabedoria, prudência e discernimento. Isso equivale a
negar a sua divindade.
Outro argumento é que a Igreja tem poder sobre os Sacramentos, e pode mudar o que não seria
senão uma medida disciplinar, admitindo portanto as mulheres ao sacramento da Ordem. A
resposta é que a Igreja tem poder sobre os Sacramentos apenas nos seus acidentes, não sobre o que
foi instituído pelo próprio Cristo, como pão e vinho para a Eucaristia, água para o Batismo, e assim
por diante. Isto se aplica também ao sacerdócio, em que o desejo manifesto de Cristo — que é por
isso um mandado divino positivo — foi de que só os homens fossem chamados ao ministério
sacerdotal.243
“QUE AS MULHERES SE CALEM NAS IGREJAS”
São Paulo ensina:
“Que as mulheres se calem nas igrejas: pois não lhes é permitido falar, mas sujeitar-se,
como diz a Lei. Mas se elas quiserem aprender alguma coisa, consultem em casa os seus
maridos. Pois é vergonhoso para uma mulher falar na igreja”.244
“Que a mulher aprenda em silêncio, com submissão plena. Não permito à mulher ensinar
nem dominar o homem, mas que esteja silenciosa”.245
Se as mulheres não devem ensinar nem falar na igreja ou ter autoridade sobre o homem, com
maior razão não lhes é permitido oferecer o sacrifício, uma função que desde os tempos primitivos
presumia mando e preeminência, como vimos acima.246
Esta foi a posição do próprio Cristo, a prática dos Apóstolos e a constante tradição da Igreja.
O SACERDOTE CATÓLICO PARTICIPA DO SUPREMO SACERDÓCIO DE CRISTO
Cristo é o verdadeiro Sacerdote, estabelecido por Deus desde toda a eternidade,247 que ofereceu
“um sacrifício perfeito” a Deus Pai no altar da Cruz. A função específica do sacerdote é oferecer o
sacrifício. No entanto, o único sacrifício aceito por Deus no Novo Testamento é o sacrifício de
Cristo. Portanto, somente o sacerdócio de Cristo é hoje aceito por Deus. O sacerdócio de Cristo
aboliu os outros.
Como Cristo, eterno Sacerdote,248 não está mais visivelmente presente na terra, o seu sacerdócio
não seria visível, a não ser que os homens pudessem participar nele.
Cristo fundou a Igreja como sociedade visível, e assim devem existir sacerdotes visíveis, para
oferecer o sacrifício em nome d’Ela. Portanto, na Lei de Cristo, o Novo Testamento, há um duplo
sacerdócio: um que é visível e outro que é invisível.

243

- Cf. Congregação para a Doutrina da Fé, Inter Insigniores – Declaration on the Admission of Women to the
Ministerial Priesthood – www.ewtn.com/library/curia/cdfinsig.htm.
244
- I Cor. 14,34-35.
245
- I Tim. 2,11-12.
246
- As feministas argumentam em favor da reforma com base em mudanças culturais recentes no comportamento
feminino. Mas a Igreja não baseia sua doutrina nas vaivéns das mudanças sociais ou culturais, e sim nas fontes da
Revelação, isto é, a Sagrada Escritura e a Tradição. Além do mais, o intérprete autorizado da Revelação é o Magistério
da Igreja, não os teólogos ou os fiéis, menos ainda sociólogos e antropólogos.
247
- Cf. Heb. 5,6; Ps. 110,5.
248
- Heb. 7,24.
www.baucatolico.wordpress.com

69

Eu já enfrentei outras tempestades

O sacerdócio invisível é o exercido por Cristo, que é o principal sacerdote a oferecer o Sacrifício
da Missa. O sacerdócio visível é confiado aos homens que assumem o lugar de Cristo na Missa.
Este é o sacerdócio chamado ministerial.
Além do sacerdócio ministerial, que participa no sacerdócio de Cristo através do sacramento da
Ordem, há o sacerdócio espiritual ou comum do fiel. Este resulta da união moral de todos os fiéis
com Cristo, a cabeça do Corpo Místico. Pelo seu sacerdócio espiritual, os fiéis, unidos a Cristo pelo
Batismo, oferecem o sacrifício interno das suas boas ações que dão glória a Deus.
Em setembro de 2002, João Paulo II relembrou a todos esta verdade, quando falou para um
grupo de bispos brasileiros na sua visita ad limina:
“Através do Batismo, todos os fiéis participam no sacerdócio de Cristo. Isto é o que
chamamos ‘sacerdócio comum dos fiéis’. Além desse sacerdócio, e para servir a ele, há uma
outra participação na missão de Cristo, que é o ministério conferido pelo Sacramento da
Ordem (Catecismo da Igreja Católica, n° 1591), isto é, o ‘sacerdócio ministerial’”.249
O Pontífice ressalta depois que esses dois sacerdócios, o comum e o ministerial, diferem um do
outro “não só em grau”, mas também “em essência”.
Quando instituiu o Santo Sacrifício da Missa e o Sacramento da Santíssima Eucaristia durante a
Última Ceia, Cristo mandou aos Apóstolos: “Fazei isto em memória de mim”.250 Por meio dessas
palavras, juntamente com o preceito Cristo comunicou aos Apóstolos o poder de cumpri-lo. Em
outras palavras, conferiu a eles o poder sacerdotal, o poder de oferecer o sacrifício incruento do
altar.
O Sacramento da Ordem está centrado na Santíssima Eucaristia. Ela é um sacramento destinado
à distribuição para os fiéis. Estes, no entanto, devem preencher as condições requeridas para
receber esse grande Sacramento, a primeira das quais é estar em estado de graça. Daí ser adequado
que aqueles que detêm o poder de consagrar pão e vinho em Corpo e Sangue de Cristo tenham
também o poder de preparar os fiéis para receber o Sacramento, conferindo-lhes ou restaurando
neles o estado de graça. Conseqüentemente, os Apóstolos receberam o poder de batizar e de
absolver os pecados.
Os poderes de absolvição, ensino, ministério e governo foram conferidos aos Apóstolos por
Nosso Senhor Jesus Cristo após a Ressurreição.251
O SACERDOTE ASSUME O LUGAR DE CRISTO
De acordo com o ensino comum dos teólogos, quando o sacerdote pronuncia as palavras da
Consagração (“Isto é o meu Corpo...”) e as da absolvição sacramental (“Eu te absolvo dos teus
pecados”), empresta a Cristo o seu ser, por assim dizer. É por isto que se afirma que o sacerdote
toma o lugar de Cristo, agindo in persona Christi.
Este ponto é muito bem sintetizado pelo Pe. Kenneth Baker:
“O sacerdote assume o lugar de Cristo, e Cristo era homem, não mulher. Os sacramentos
usam sinais naturais para significar realidades espirituais. A Ordem é um sacramento —
portanto é um sinal. Quando o sacerdote diz ‘Isto é o meu Corpo...’ ou ‘Eu te absolvo dos
249

- Discurso de João Paulo II aos bispos das Regiões Oeste 1 e 2 do Brasil, em sua visita ad limina apostolorum, 21
de setembro de 2002.
250
- Lc. 22,19; I Cor. 11,24.
251
- Jo. 20,21-23; Mt. 28,19-20.
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teus pecados’, está assumindo o lugar de Cristo. Só um homem pode fazê-lo. Se uma mulher
tentasse agir como sacerdote, o valor de sinal do sacramento se perderia”.252
“NÃO É ADMISSÍVEL ORDENAR MULHERES PARA O SACERDÓCIO”
Este é o ensinamento constante da Igreja,253 e foi relembrado por João Paulo II na sua Carta
Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, de 22 de maio de 1994:
“A ordenação sacerdotal, pela qual se transmite a missão, que Cristo confiou aos seus
Apóstolos, de ensinar, santificar e governar os fiéis, foi na Igreja Católica, desde o início e
sempre, exclusivamente reservada aos homens. Esta tradição foi fielmente mantida também
pelas Igrejas Orientais.
Quando surgiu a questão da ordenação das mulheres na Comunhão Anglicana, o Sumo
Pontífice Paulo VI, em nome da sua fidelidade ao encargo de salvaguardar a Tradição
apostólica, e também com o objetivo de remover um novo obstáculo criado no caminho para
a unidade dos cristãos, teve o cuidado de recordar aos irmãos anglicanos qual era a posição
da Igreja Católica: ‘Ela defende que não é admissível ordenar mulheres para o sacerdócio,
por razões verdadeiramente fundamentais. Estas razões compreendem: o exemplo —
registrado na Sagrada Escritura — de Cristo, que escolheu os seus Apóstolos só de entre os
homens; a prática constante da Igreja, que imitou Cristo ao escolher só homens; e o seu
magistério vivo, o qual coerentemente estabeleceu que a exclusão das mulheres do
sacerdócio está em harmonia com o plano de Deus para a sua Igreja’.
[...] Como posteriormente precisou o Papa Paulo VI, ‘a verdadeira razão é que Cristo, ao
dar à Igreja a Sua fundamental constituição, a sua antropologia teológica — depois sempre
seguida pela Tradição da mesma Igreja — assim o estabeleceu’.
Na Carta Apostólica Mulieris dignitatem, eu mesmo escrevi a este respeito: ‘Chamando
só homens como seus apóstolos, Cristo agiu de maneira totalmente livre e soberana. Fez isto
com a mesma liberdade com que, em todo o seu comportamento, pôs em destaque a
dignidade e a vocação da mulher, sem se conformar ao costume dominante e à tradição
sancionada também pela legislação do tempo’”.
O Santo Padre termina com esta solene declaração:
“Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância,
que pertence à própria constituição divina da Igreja, em virtude do meu ministério de
confirmar os irmãos (Cfr. Lc. 22,32), declaro que a Igreja não tem absolutamente a
faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser
considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja”.254
A CONHECIDA QUESTÃO DAS DIACONISAS
A questão das diaconisas – tão freqüentemente apresentada por autores feministas e reformistas
como prova de que as mulheres costumavam ser admitidas ao Sacramento da Ordem – já está
suficientemente estudada pelos teólogos.
252

- Pe. Kenneth Baker, S.J., Fundamentals of Catholicism – Ignatius Press, San Francisco, 1985, Vol. 3, p. 332.
- Somente uns poucos hereges dos tempos primitivos, como os pepucianos, os marcionitas e os coliridianos negaram
este ensinamento.
254
- João Paulo II, Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis –
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_22051994_ordinatiosacerdotalis_en.html. Os destaques são nossos. – Cf. Congregação para a Doutrina da Fé, Inter Insigniores.
253
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Os reformistas geralmente citam a passagem da Epístola de São Paulo aos Romanos:
“Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da Igreja de Cêncreas”.255
Não há dúvida de que existiram diaconisas na igreja primitiva. No entanto, o seu papel deve ser
esclarecido. Eram matronas que, por motivo de decoro, ajudavam no batismo das mulheres, que se
fazia por imersão, entrando na água com elas, sustentando-as e ungindo-as com óleo. Ajudavam
também na catequese das mulheres, visitavam mulheres jovens doentes, acompanhavam mulheres
que tinham de conversar com bispos, presbíteros ou diáconos, indicavam o lugar delas na igreja,
evitavam que elas cochilassem durante as cerimônias (nos tempos primitivos, devido às
perseguições, as celebrações eram feitas de madrugada), e assim por diante.
As diaconisas eram geralmente viúvas, virgens consagradas ou esposas de presbíteros, bispos ou
diáconos.256 O Concílio de Calcedônia (451 A.D.) estabeleceu que as mulheres deveriam ter pelo
menos 40 anos de idade para serem consagradas como diaconisas.257
Havia um rito para a consagração de uma diaconisa. Nele o bispo impunha as mãos e dizia uma
prece invocando o Espírito Santo. Era um rito semelhante ao usado para consagrar diáconos.
Contudo, o Pe. Solá afirma: “Essa consagração nunca foi entendida como verdadeiro sacramento,
e as mulheres nunca foram consideradas como membros do clero”.258 Santo Epifânio atesta: “As
diaconisas não foram instituídas na Igreja para exercer funções sacerdotais ou administrativas, e
sim para atender e proteger a modéstia feminina”.259
Em alguns lugares, a imposição das mãos pelo bispo foi erroneamente considerada como
conferição do Sacramento da Ordem. Contudo, Herbert Thurston, em The Catholic Encyclopedia,
acentua que esses abusos foram sem dificuldade reprimidos pela Igreja, por meio de decretos
conciliares. Assim, o cânon 19 do Concílio de Nicéia declarou que as diaconisas eram leigas e não
haviam recebido nenhuma forma de ordenação. E conclui: “Pelo que vimos, segue-se que a Igreja
como um todo repudiou a idéia de que as mulheres pudessem, em sentido próprio, receber o
Sacramento da Ordem”.260
PRESBYTERA, PRESBYTERISSA E EPISCOPA
As expressões presbytera, presbyterissa e episcopa aparecem em alguns documentos antigos.
Presbytera podia referir-se a uma mulher idosa (presbytero significa velho); a uma viúva261 (que se
retirava para uma comunidade feminina e se tornava habitualmente uma diaconisa); ou, por vezes,
podia referir-se a uma abadessa. Episcopa referia-se à esposa de um bispo (a qual se retirava
também para uma comunidade feminina), e é bem conhecida a aplicação dessa palavra para referirse à mãe do Papa São Pascoal I. Ela foi sepultada com ele no cemitério de Santa Praxedes, em
Roma.

255

- Rom. 16, 1.
- Ver Capítulo 11.
257
- Para que uma viúva fosse admitida a essa consagração, São Paulo recomendava que ela tivesse pelo menos 60
anos de idade e boa conduta moral, tivesse se casado somente uma vez e tivesse dado boa educação aos seus filhos – I
Tim. 5,9.
258
- Solá, De sacramentis vitæ socialis christianæ seu De sacramentis ordinis et matrimonii, in Sacræ Theologiæ
Summa, p. 646. Ele afirma também que a consagração das diaconisas era um tipo de sacramental, semelhante à bênção
recebida pela abadessa (idem, p. 702).
259
- Pe. Christian Pesch, S.J., Parelectiones Dogmaticæ – Herder, Friburg, 1920, p. 303.
260
- Herbert Thurston, s.v., Deaconesses - Catholic Encyclopedia, Vol. 4, p. 652.
261
- Ver Capítulo 11.
256
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O Pe. Solá conclui: “Portanto, episcopa, da mesma forma que presbytera, podia designar a mãe
de um bispo ou presbítero”.262
NEM MESMO MARIA SANTÍSSIMA RECEBEU O SACRAMENTO DA ORDEM
Embora amasse Sua Mãe Santíssima mais do que a qualquer criatura, Nosso Senhor não
conferiu a Ela o caráter sacerdotal. Tampouco o conferiu a Santa Catarina de Siena, Santa Teresa
de Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus, embora sejam elas Doutoras da Igreja e grandes entre
os santos do Céu.
Concluímos com o Pe. Baker:
“Por esta e por outras razões, as mulheres não podem ser e nunca serão ordenadas
sacerdotisas na Igreja Católica. A Sagrada Escritura é contra isso; a Tradição é contra isso.
Por quê? Porque isso contraria a vontade de Deus, e portanto é uma impossibilidade
teológica”.263

262
263

- Solá, Op. cit., p. 647.
- Baker, Fundamentals of Catholicism, p. 333.
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CONCLUSÃO
Muitos leitores se perguntarão o que podem fazer para resolver essa crise que assedia a Igreja no
nosso país.
Responderíamos que o primeiro passo é compreender adequadamente a crise. Isto significa
compreender suas manifestações e implicações, enquanto se evitam as simplificações
sensacionalistas da mídia.
Estas páginas foram escritas tendo isso em mente. Analisamos tanto os elementos teológicos
quanto práticos da crise, abordando os pontos que julgamos estarem no núcleo do debate.
Vimos que o pano de fundo desses escândalos é uma profunda crise dentro da Igreja. Do ponto
de vista teológico, vimos por que Deus permite tais crises. Defendemos a natureza hierárquica da
Igreja e demonstramos a absoluta impossibilidade do sacerdócio feminino. Entre os aspectos mais
práticos, analisamos o papel da mídia e a manipulação das vítimas na presente crise.
Uma compreensão adequada da crise desdobra-se naturalmente num estado de oração. Ao passo
que medidas práticas devem ser tomadas, é somente de Deus que podemos esperar uma verdadeira
solução e o socorro nessa provação. Sem graças especiais de conversão, tanto do clero quanto do
laicato, pouco se pode conseguir.264
Como segundo passo, portanto, depois de compreender a crise adequadamente, devemos rezar, e
rezar ardentemente. “O reino dos céus está sujeito à violência, e os violentos serão os seus
senhores”.265 Rezemos com ardor e perseverança pela restauração da glória e dignidade do nome
católico, pela Hierarquia, pelo sacerdócio e por todos os fiéis.
Finalmente, devemos também lutar. De fato, devemos rezar e lutar ao mesmo tempo.
Qual a natureza dessa luta? É uma batalha pelas almas, e portanto, fundamentalmente, uma
batalha para acalmar a confusão que circunda os escândalos.
Expondo a doutrina cristalina e imutável da Igreja, este livro teve como objetivo prover os
elementos para esse esforço. Façamo-lo atuar e usemo-lo bem.
Quando os reformadores aparecem e apresentam seus argumentos para solapar a Igreja,
podemos contrapor à pauta igualitária e subversiva deles a doutrina contida neste livro.
Quando os fiéis católicos se impressionam com as vítimas e “sobreviventes” apoiados pela
mídia, podemos utilizar o conteúdo deste livro para denunciar as táticas dos que tentam angariar
simpatias para avançar as reformas da estrutura hierárquica da Igreja.
Quando a distinção entre o comportamento escandaloso de alguns bispos e o caráter sagrado do
seu múnus se torna esmaecido, este livro pode nos abastecer com argumentos para defender o
cargo, ao mesmo tempo que abominamos o comportamento.
Podemos manifestar-nos com coragem e confiança porque, tendo por base o ensinamento
tradicional do Magistério Supremo da Igreja, não podemos errar.

264
265

- “Saíram e subiram para o barco, mas naquela noite nada apanharam” (Jo. 21,3).
- Mt. 11,12.

www.baucatolico.wordpress.com

74

Eu já enfrentei outras tempestades

Podemos recusar todas as alternativas falsas e apelar para a reforma autêntica. A reforma de que
se precisa não envolve a demolição da forma hierárquica de governo da Igreja, e sim a reforma das
almas.
Nosso trabalho está talhado para nós. Não somos chamados somente para uma cruzada de
orações, mas também para uma cruzada de ação esclarecedora. As considerações doutrinárias e
práticas deste livro são as armas que nos ajudarão nessa refrega. O campo de batalha está por todo
lado em torno de nós.
Membros da família, amigos, paroquianos, colegas de trabalho e católicos por todo lado
precisam de uma palavra de esclarecimento e encorajamento. Muitos já se acham feridos e
desencorajados pelo fogo de barragem da mídia, que chove sobre nós. Muitos ainda cairão
desanimados se não forem alertados sobre as táticas dos inimigos e municiados adequadamente
contra eles.
Não podemos deixar prosseguir sem oposição os ataques daqueles que enveredam pelo infeliz
caminho de “reformar” a doutrina da Igreja e suas estruturas. Ao invés disso, devemos tomar a
ofensiva e afirmar altivamente o que a Igreja sempre ensinou. Não há católico que não possa ajudar
nessa cruzada de orações e ação.
Nessa cruzada nós devemos, como costumava dizer S. Inácio de Loiola, trabalhar como se a
vitória dependesse apenas de nós e não de Deus; e quando vier a vitória, reconhecê-la como sendo
de Deus, e não nossa.
Foi grande o esforço de toda a Europa católica, em 1571, para compor uma frota que enfrentasse
os muçulmanos que a ameaçavam com seu poderio naval. Apesar dos esforços hercúleos de S. Pio
V, da Espanha, de Veneza, de Gênova, de Nápoles e dos cavaleiros de Malta, a frota católica que
enfrentou os navios turcos no Golfo de Lepanto era muito superada em número pela dos turcos.
Antes da batalha, S. Pio V convocou preces públicas. Quando veio a vitória, ele a atribuiu
inteiramente à intercessão de Maria, Auxílio dos Cristãos, e em humilde gratidão instituiu a festa
de Nossa Senhora das Vitórias no primeiro domingo de outubro, a qual Gregório XIII
posteriormente denominou de Festa do Santo Rosário.
Devemos também trabalhar arduamente, mesmo sabendo que nossa vitória, ao contrário da de
Lepanto, já está garantida. Em Fátima, Nossa Senhora se identificou como a Senhora do Rosário, e
nos prometeu sua vitória final: “Por fim, meu Imaculado Coração triunfará”.
Há uma relação misteriosa entre a Santíssima Virgem e a Santa Igreja. Maria é ao mesmo tempo
o modelo para a Igreja e a Mãe da Igreja. Como observou sabiamente o Prof. Plinio Corrêa de
Oliveira, por causa dessa relação íntima e misteriosa não pode haver triunfo do Imaculado Coração
de Maria sem o correspondente triunfo da Igreja.
É esse mútuo triunfo que nós estamos convidados a presenciar, desde que enfrentemos a furiosa
tempestade, proclamando com todo nosso coração, com toda a nossa alma, ante as ondas que se
erguem e os ventos que bramem:
Credo in unam, sanctam, catolicam et apostolicam Ecclesiam!
Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica!
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APÊNDICE A
Publicado em The Wanderer em 24 de abril de 1997

A SODOMIA NÃO É MAIS PECADO?
Um Apelo às nossas Autoridades Eclesiásticas
E os homens de Sodoma se tornaram muito
maus e pecadores, além da medida,
diante do Senhor (Gen. 13,13)
1. FALSA CIÊNCIA, MAL VERDADEIRO
Um padrão de pecado
Nos nossos dias de trevas, a homossexualidade, um vício vergonhoso sempre abominado pela
consciência cristã, encontra destacados defensores no seio da própria Santa Madre Igreja.
A Sagrada Escritura,266 a Tradição e o Magistério condenaram poucos pecados com mais
insistência e severidade do que a sodomia. Os pecados de Sodoma e Gomorra estabeleceram um
padrão de mal segundo o qual outros pecados são medidos, como é narrado na Bíblia Sagrada.267
Fazendo ouvidos moucos a essas condenações, os partidários dessa perversão procuram semear
a confusão dentro da Igreja. Para esse fim, recorrem a interpretações enganosas — distorções
revisionistas — da Sagrada Escritura. De acordo com suas releituras da história bíblica, úteis aos
seus propósitos, Sodoma e Gomorra não foram destruídas porque seus habitantes praticavam o
vício anti-natural, mas porque não eram hospitaleiros em relação aos viajantes.268
Os defensores da sodomia ousaram até sugerir a obscena blasfêmia de que Nosso Senhor Jesus
Cristo foi um deles. A Irmã Jeannine Gramick, co-fundadora de New Ways Ministry for Gay and
Lesbian Catholics, escreveu:
“Homossexuais e lésbicas observam também as amizades de David e Jônatas, a de Jesus
e João. Para eles, essas histórias nutrem a esperança de uma bênção para relacionamentos e
amizades do mesmo sexo”.269
Pseudo-ciência
Os promotores do programa homossexual dentro da Igreja adotam uma pseudo-ciência segundo
a qual a homossexualidade não é patológica nem reversível, e sim uma peculiaridade genética. De
acordo com essa paródia de ciência, a intimidade sexual com o mesmo sexo é simplesmente uma
variante normal, como a de ser canhoto.
Essa ficção enganosa foi demolida por numerosos estudos sistemáticos.270 Ela é refutada
também pelo fato de um número crescente de homossexuais ter sido tratado, e assim libertado dos
grilhões das suas compulsões moral e psicologicamente desordenadas.271
266

- Gen. 18,20; 19,12-13; 19,24-25; 19,27-28.
- Lev. 18,22-29; Is. 3,9; Rom. 1,24-27; Rom. 1,32; I Cor. 6,9-10; I Tim. 1,9-10; Ped. 2,6-9; Ju. 1,7.
268
- Robert Nugent e Jeannine Gramick, Building Bridges – Twenty-Third Publications, Mystic, Conn., 1995, p. 10.
269
- Jeannine Gramick, Can Gays and Lesbians Come Out to Be Faithful Catholics? – U.S. Catholic, agosto de 1992,
p. 11.
267
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Agora o militante apelo para os homossexuais “saírem do armário”272 e afirmarem o seu vício
está sendo repetido nas fileiras da hierarquia.
Em defesa do bom nome de nossa amada Igreja, da ordem moral instituída por seu Divino
Fundador, e das vítimas inocentes desse vício abominável, a Sociedade Americana de Defesa da
Tradição, Família e Propriedade (TFP) apela aos sucessores dos Apóstolos para combaterem esse
escândalo e a pestilência da qual ele nasce.273
II. SODOMIA: SINAL DO PROCESSO DE “AUTODEMOLIÇÃO” DA IGREJA
Falam os Papas
Os demolidores homossexuais dentro da Igreja devem ser vistos no triste e sombrio contexto do
processo de “autodemolição”, sobre a qual Paulo VI observou:
“A Igreja atravessa hoje um momento de inquietude. Alguns praticam a autocrítica, dirse-ia até a autodemolição. É como uma perturbação interior, aguda e complexa, que
ninguém teria esperado depois do Concílio. Pensava-se num florescimento, numa expansão
serena dos conceitos amadurecidos na grande assembléia conciliar. Há ainda este aspecto
da Igreja, o do florescimento. Mas, posto que ‘bonum ex integra causa, malum ex
quocumque defectu’, fixa-se a atenção mais especialmente sobre o aspecto doloroso. A
Igreja é golpeada também pelos que d’Ela fazem parte”.274
Essa advertência ressoa na alma do Santo Padre, que assim descreve essa autodemolição em
nossos dias:
“É necessário admitir realisticamente, e com profunda e sentida sensibilidade, que os
cristãos hoje, em grande parte, sentem-se perdidos, confusos, perplexos e até desiludidos:
foram divulgadas prodigamente idéias contrastantes com a Verdade revelada e desde sempre
ensinada; foram difundidas verdadeiras e próprias heresias, no campo dogmático e moral,
criando dúvidas, confusões e rebeliões; alterou-se até a Liturgia; imersos no ‘relativismo’
intelectual e moral, e por conseguinte no permissivismo, os cristãos são tentados pelo
ateísmo, pelo agnosticismo, pelo iluminismo vagamente moralista, por um cristianismo
sociológico, sem dogmas definidos e sem moral objetiva”.275
Lobos em pele de ovelha

270

- Ver Charles W. Socarides, M.D., Homosexuality: A Freedom Too Far – Adam Margrave Books, Phoenix, 1995.
- Para informações sobre o modo de alguém abandonar a homossexualidade, contatar uma das seguintes
organizações: Beyond Rejection Ministries, Hemet, Calif., 714-925-0028; Courage, New York, N.Y., 212-421-0426;
Homosexuals Anonymous Fellowship Services, Redding, Calif. 1-800-253-3000.
272
- N. T.: Em inglês, “to come out of the closet” significa revelar um segredo guardado durante algum tempo; essa
expressão tornou-se corrente ultimamente para referir-se ao ato de alguém assumir publicamente sua
homossexualidade, depois de tê-la mantida oculta. O Dicionário Aurélio – Século XXI (edição em CD-Rom) registra
essa expressão com o mesmo significado, em português: “Sair do armário. Gír.1. Assumir, publicamente, a condição
de homossexual”.
273
- Ao fazê-lo, estamos exercendo o direito e o dever proclamado no cânon 212, § 3: “De acordo com o
conhecimento, competência e preeminência que possuam, eles [os fiéis cristãos] têm o direito e por vezes até o dever
de manifestar aos pastores sagrados a sua opinião sobre assuntos que dizem respeito ao bem da Igreja; e têm o direito
de tornar sua opinião conhecida pelos outros fiéis cristãos, com a devida observância da integridade da fé e da moral
e a reverência em relação aos seus pastores, e com consideração pelo bem comum e a dignidade das pessoas”.
274
- Paulo VI, Alocução aos Estudantes do Seminário Lombardo, 7 de dezembro de 1968, in Insegnamenti di Paolo VI,
Vol. VI, p. 1188.
275
- João Paulo II, Alocução de 6 de fevereiro de 1981, aos religiosos e sacerdotes participantes do Primeiro Congresso
Nacional Italiano sobre o tema Missões para o Povo nos anos 80 — L’Osservatore Romano, 7 de fevereiro de 1981.
271
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Os predadores homossexuais, autodenominando-se católicos ao mesmo tempo que violam as
mais básicas normas da moral cristã, fazem avançar a “autodemolição” da Igreja. Sua ação
predatória torna-se mais mortal pela ajuda e apoio que recebem de freiras, padres e até bispos.
Então os lobos vorazes devoram as ovelhas mais fracas, abandonadas por seus pastores.
A TFP congratula-se com The Wanderer pelo bom serviço prestado aos fiéis, publicando as
detalhadas e esclarecedoras reportagens de Paul Licoudis sobre as Missas celebradas pelo Bispo
Matthew Clark, de Rochester, para homossexuais não arrependidos, na Catedral do Sagrado
Coração276 e no 4° Simpósio Nacional de New Ways Ministry, em Pittsburgh.277 A triste história
narrada por Likoudis comprova amplamente a revolução homossexual que ameaça nossa Igreja e
nossa nação.
III. A ESTRATÉGIA DOS SODOMITAS: EVITAR PROVOCAR UMA REAÇÃO
Novos caminhos278 para velhos pecados
A conferência de New Ways Ministry estabelece o plano de ação do lobby homossexual,
ressaltando a estratégia do gradualismo que caracteriza a revolução homossexual. O objetivo da
estratégia dos sodomitas é evitar reações significativas das autoridades eclesiásticas contra o
programa homossexual.
O Bispo Clark – “clericalmente” vestido de um conjunto de lã e camisa listada – incentivou os
participantes da conferência: “Se as pessoas mudam muito lentamente, quão lenta não é a
mudança institucional?”. Tornando mais clara a mensagem do seu irmão no episcopado para
aqueles que ele denominou “um grupo carinhoso”, o Bispo Thomas Gumbleton, Auxiliar de
Detroit, acrescentou: “Como disse Matthew [o BispoMatthew Clark], mesmo estando às vezes
frustrados com a lentidão da mudança, devemos suportar essa frustração enquanto continuamos a
lutar para que a mudança ocorra”.279
Passo a passo: a descida para o Inferno
No campo moral, a revolução homossexual proclama o ponto de vista de que a ética sexual
professada pela Igreja está inevitavelmente evoluindo para o estágio em que as relações
homossexuais serão iguais — se não superiores — à intimidade heterossexual.
O Prof. Joseph Selling, diretor do Departamento de Teologia Moral na Universidade Católica de
Louvain, apresentou no simpósio um relatório sobre o progresso da estratégia gradualista para a
aceitação da sodomia pela Igreja:
“Continuará evoluindo o ensinamento [da Igreja sobre a homossexualidade]? Com
respeito ao relacionamento homossexual, evoluirá no sentido de incorporá-lo? Sim,
evoluirá! Já caminhamos o primeiro passo. A contragosto, como gostaríamos de admitir, até
o ensinamento da Igreja reconheceu a pessoa homossexual, a orientação homossexual. A
Igreja pode sentir-se muito desconfortável com suas próprias declarações, mas a coisa está
lá! A pessoa homossexual é uma pessoa, e não menos pessoa do que qualquer outra. Este é o
primeiro passo. O segundo passo é o reconhecimento da relação homossexual. Penso que
estamos virtualmente no limite da aceitação da relação homossexual. A Igreja acabará por
276

- The Wanderer, 1° de março de 1997.
- Ibidem, 20 de março de 1997.
278
- N. T.: Jogo de palavras, em inglês, com o nome do movimento homossexual New Ways Ministry – Ministério de
Novos Caminhos.
279
- Bispos Matthew Clark e Thomas Gumbleton, Pastoral Care of Lesbian and Gay People, Sessão plenária, 4°
Simpósio Nacional de New Ways Ministry, Pittsburgh, 7-9 de março de 1997.
277
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aceitar a relação homossexual, como também os divorciados e recasados: devemos viver
como irmão e irmã, ou irmão e irmão, ou irmã e irmã, conforme seja o caso. [Risos no
auditório] O importante é que o relacionamento seja reconhecido como válido, frutífero,
significativo, afirmativo, criativo. Estamos à beira da aceitação disso. O terceiro passo é:
podemos aceitar o ato homossexual? Antes de falarmos sobre a moralidade do ato
homossexual, temos de defini-lo, entender exatamente o que ele é. [...] Todo o nosso modo de
entender a sexualidade humana precisa ser reescrito, não de um ponto de vista ‘procriativo
ou reprodutivo’. Precisa ser reescrito de um ponto de vista ‘relacional’”.280
O gradualismo foi um fio trançado nos tecidos do simpósio de New Ways [novos caminhos] para
velhos pecados, como se da repugnância de um vício estéril pudesse sair num amor fecundo. A
Irmã Margareth Farley, R.S.M., da Yale University, esclareceu a razão do temor e repugnância dos
sodomitas em relação ao amor sacramental que gera a vida e preserva a castidade:
“Desde que a ética sexual cristã realçou a ‘procriação’ e o ‘controle do desejo sexual’,
não houve espaço para uma avaliação positiva da homossexualidade. Mas em décadas
recentes, sob a pressão das ciências sociais e no campo científico, a moral católica
tradicional está se desintegrando. Agora a ‘norma procriativa’ sumiu, o rígido estereótipo
de complementaridade macho/fêmea sumiu, e o tempo está amadurecido para uma avaliação
positiva da homossexualidade e das relações entre pessoas do mesmo sexo”.281
Uma pastoral homossexual
A religião fornece o mais seguro padrão de medida por meio do qual os atos humanos podem
ser aferidos. O binômio virtuoso/pecador, diferentemente de outros, como saúde/doença, reflete
uma realidade transcendente que tem ligação diretamente com a consciência. Pecabilidade é um
conceito particularmente relevante, tendo em vista que se refere não só à racionalidade de um ato,
mas também aos seus efeitos na ordem universal.
Os padrões morais ensinados pela religião são o fator mais importante na rejeição virtualmente
universal do vício homossexual. Por isso mesmo, os que promovem o programa homossexual
esforçam-se para mudar o ensinamento tradicional da Igreja, que constitui seu principal obstáculo.
Sodomitas astutos sabem que, antes de as mudanças poderem desmontar e desviar a doutrina,
devem ser postas em prática. De acordo com a revolução homossexual, a prática pastoral não
deveria ser governada pela ética sexual cristã, e sim por uma visão errônea da justiça social,
segundo a qual a Igreja tem o dever de defender os direitos civis de os homossexuais agirem como
homossexuais.282
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- Joseph Selling, The Meanings of Human Sexuality, 4° Simpósio Nacional de New Ways Ministry.
- Margaret Farley, R.S.M., Same-Sex Relations: An Ethical Perspective, 4° Simpósio Nacional de New Ways
Ministry.
282
- A Congregação para a Doutrina da Fé afirma no documento “Algumas considerações relativas à Resposta a
propostas de lei sobre a não discriminação das pessoas homossexuais”, de 22 de julho de 1992: “Incluir ‘orientação
homossexual’ entre as considerações com base nas quais é ilegal discriminar, pode conduzir facilmente a considerar a
homossexualidade como uma fonte positiva de direitos humanos; por exemplo, com respeito à assim chamada ação
afirmativa ou tratamento preferencial na prática de contratação de empregados. Isso é tanto mais deletério pois não
existe o direito à homossexualidade, o qual, portanto, não pode constituir a base para ações judiciais. O reconhecimento
da homossexualidade como fator com base no qual é ilegal discriminar pode conduzir facilmente, se não
automaticamente, à proteção legislativa e à promoção da homossexualidade. A homossexualidade de uma pessoa
poderia ser invocada em oposição a discriminação alegada, e assim o exercício de direitos seria defendido precisamente
através da afirmação da condição homossexual, ao invés de o ser em termos de violação dos direitos humanos básicos”
(n° 13).
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O Pe. Richard Peddicord, O.P., professor de Teologia Moral no Aquinas Institute of Theology,
em St. Louis, descreveu a base lógica para uma pastoral homossexual, no simpósio de New Ways:
“A ética sexual católica não possui os instrumentos conceituais para dizer como os
homossexuais devem ser tratados pela sociedade. O caso dos direitos homossexuais deve ser
considerado de acordo com a justiça social”.283
Uma pastoral homossexual, segundo o Pe. Peddicord, “não deveria contentar-se com repetir as
condenações morais das relações homossexuais, mas levar adiante os direitos civis dos
homossexuais”.
De acordo com os seus defensores, uma pastoral homossexual “deveria prover um clima de
apoio à relação estável”. Um passo significativo nessa direção foi dado por certas “diretrizes de
pastoral” que defendem “relações homossexuais estáveis, fiéis e comprometidas” como “situação
moral melhor do que a promiscuidade”.284
Já em 1979, os bispos da Inglaterra e Gales ofereceram diretrizes incitando os pastores a
distinguir entre a atividade sexual “irresponsável, indiscriminada, e a associação permanente
entre duas pessoas homossexuais que se sentem incapazes de suportar uma vida solitária
destituída de expressão sexual”.285
Na pastoral homossexual, desafia-se a distinção entre “orientação homossexual” e
“comportamento homossexual”. De acordo com o Pe. Robert Nugent e a Irmã Jeannine Gramick,
os bispos reconhecem honestamente que a diferença “não é sempre claramente convincente”.
Indubitavelmente eles estão cientes de que, ao passo que muitos acham a distinção útil em
programas para ensinar e aconselhar sobre homossexualidade, não a consideram particularmente
válida no campo pastoral ou completamente congruente com as experiências de homossexuais e
lésbicas católicos.286
Uma nova teologia da libertação
Em 1969, o tumulto de Stonewall287, em Nova York, desencadeou uma ofensiva homossexual
mais ampla. Dessa desordem surgiu a “teologia homossexual/lésbica”, que atualmente domina
muitas universidades e seminários católicos.
Como a teologia da libertação, muito em voga na América Latina antes do colapso da União
Soviética, a teologia homossexual é uma “teologia de baixo para cima”. Ambas surgem de uma
praxis e de uma suposta análise científica dessa experiência.
A teologia da libertação serviu-se da análise marxista das condições sócio-econômicas dos
países do terceiro mundo para estabelecer seus princípios teológicos e hermenêuticos, que
forneceram uma ideologia complacente para os movimentos de guerrilha que lutavam para impor o
comunismo aos seus concidadãos.
A teologia homossexual é uma nova teologia da libertação, que usa a praxis da ‘experiência
lésbico-homossexual’ para libertar o homem das cadeias da moral cristã.
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- Pe. Richard Peddicord, O.P., Catholic Moral Teaching on Gay and Lesbian Rights Legislation - 4° Simpósio
Nacional de New Ways Ministry.
284
- Nugent e Gramic, Building Bridges, p. 143.
285
- Catholic Social Walfare Commission (Inglaterra), 1981, p. 8.
286
- Nugent e Gramick, Building Bridges, p. 144.
287
- N. T.: Sobre o Stonewall Riot, ver nota 6 no Capítulo 1.
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Como alardeiam o Pe. Nugent e a Irmã Gramick, co-fundadores de New Ways Ministry, a
teologia de homossexuais e lésbicas é um exemplo de autêntica subversão. Envolve uma verdadeira
transformação de baixo para cima, com uma análise escriturística a partir das classes inferiores.
Como o espírito de Deus está continuamente revelando a verdade ao coração humano, as Sagradas
Escrituras contêm algumas intuições que só podem tornar-se conhecidas pela comunidade cristã
através do testemunho de homossexuais e lésbicas.288
Tal interpretação espúria da Sagrada Escritura encontrou eco no Bispo Gumbleton, no simpósio
de New Ways:
“Eu aprendi ao ler um artigo de Andrew Sullivan na revista America, alguns anos atrás,
quando ele falava da sua própria experiência em aprender como amar, nesse contexto de
homem homossexual. Seu parceiro perguntou-lhe: ‘Você realmente acredita que o que nós
estamos fazendo é errado? Pois, se acredita, não posso prosseguir nisso’. E ele então
prossegue: ‘É claro que eu fui forçado a dizer que não acredito, em certo nível’. Vocês
compreendem o que está nos dizendo Andrew Sullivan? Que ele encontrou Deus, na sua
experiência como homossexual. Sabemos que Deus é amor, e onde existe amor existe Deus.
E Andrew Sullivan nos diz que a sua experiência é que ele encontra Deus onde ele encontra
amor”.289
Convocação para a Ação290: “Saiam do armário!”
Declarando que “os tempos estão maduros”, o Bispo Gumbleton convocou os homossexuais a
“partilhar os seus dons” com os demais católicos, pois “é assim que a nossa Igreja vai mudar”:
“A coisa mais importante que podemos fazer na nossa atividade pastoral é criar uma
comunidade eclesial em que homossexuais, lésbicas, bissexuais e transsexuais possam ser
inteiramente francos sobre o que eles são. [...] Considero muito, muito importante que eles
experimentem o calor e a consonância dentro da Igreja, que lhes permitam compartilhar
seus dons com a nossa Igreja. [...] Eu estimulo isso porque tenho esperança de que dentro da
nossa Igreja todos os homossexuais, todas as lésbicas, todos os bissexuais ou transsexuais
possam dar-se a conhecer, pois é assim que a nossa Igreja vai de fato mudar: quando todos
desta comunidade [de homossexuais] forem suficientemente corajosos — pois é preciso ser
corajoso para declarar-se homossexual [...] — eu poderia dizer isso especialmente aos
bispos e padres da nossa Igreja. Não posso nem dizer-lhes o número de cartas que recebi
nestes últimos anos, de padres que se dizem homossexuais mas têm medo de declarar-se tais.
Que perda isso constitui para nossa Igreja! Pois, se eles quisessem colocar-se num domingo
de manhã diante da sua comunidade e dizer quem eles são realmente, nossa Igreja poderia,
muito mais plena e rapidamente, apreciar os dons que os homossexuais podem trazer para
toda a comunidade da nossa Igreja e também para a nossa sociedade. [...] À medida que
mais e mais gente se declara homossexual, mais famílias se transformam, mais igrejas se
transformam, mais paróquias se transformam e a Igreja inteira se transforma. Assim, eu
apelo aqui publicamente a todos nós da Igreja para criarmos uma comunidade em que isso
possa acontecer. Entretanto, àqueles que são homossexuais, lésbicas, bissexuais ou
transsexuais: por favor, apresentem-se. Digam quem são, tenham orgulho do que são e
partilhem todos os seus dons com a nossa Igreja”.291
IV. INVOCANDO O ABISMO
288

- Nugent e Gramick, Building Bridges, p. 190.
- Bispos Clark e Gumbleton, Pastoral Care of Lesbians and Gay People.
290
- N. T.: Jogo de palavras, em inglês, com o nome do movimento homossexual Call to Action – Convocação para a
Ação.
291
- Bispos Clark e Gumbleton, Pastoral Care of Lesbians and Gay People.
289
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Como intransigente paladino da fé, o Prof. Plinio Corrêa de Oliveira faz notar em seu original
ensaio Revolução e Contra-Revolução:
“As tendências produzem crises morais, doutrinas errôneas, e depois revoluções. Umas e
outras, por sua vez, exacerbam as tendências. Estas últimas levam em seguida, e por um
movimento análogo, a novas crises, novos erros, novas revoluções. É o que explica que nos
encontremos hoje em tal paroxismo da impiedade e da imoralidade, bem como em tal abismo
de desordens e discórdias”.292
A Sagrada Escritura adverte: “Abyssus abyssum invocat” — “Um abismo atrai outro abismo”
(Salmo 41,8).
Um adesivo popular entre os sodomitas e seus defensores proclama: “Comemore a diversidade”
(Celebrate Diversity). A prática do vício homossexual desce inevitavelmente às maiores
profundezas do abismo moral. Da pedofilia ao sadomasoquismo, toda e qualquer abominação —
até mesmo a bestialidade — acha justificação na escola perversa do desvio sexual. No mundo
invertido da pastoral homossexual, poderia um homossexual “encontrar Deus” através do “amor
entre as espécies” da bestialidade? Tais questões só se podem levantar prudentemente tendo em
vista o fato de que estamos presenciando a aceitação gradual da homossexualidade como forma
legítima de vida, não só na sociedade secular, mas também na Igreja. Esse processo de
autodemolição — da Igreja e do Estado — constitui uma autêntica e cataclísmica revolução, à qual
nos opomos veementemente.
V. APELO ÀS NOSSAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS
Junto com a contracepção, o aborto e a eutanásia, o vício homossexual é uma arma essencial da
Cultura da Morte, voltada contra nossas famílias, nossa nação e nossa Igreja.
Face ao perigo disso para tudo o que amamos, a Sociedade Americana de Defesa da Tradição,
Família e Propriedade, constituída de católicos praticantes dedicados à defesa dos fundamentos
morais da civilização cristã, sente-se no dever de apelar publicamente às nossas autoridades
eclesiásticas para que tomem medidas urgentes e enérgicas contra o avanço do programa
homossexual na Igreja.
Dirigimos respeitosamente o nosso apelo também à Congregação para a Doutrina da Fé,
implorando filialmente a esse Sagrado Dicastério que denuncie eficazmente e condene os
perniciosos erros doutrinários contra a moralidade católica, que estão sendo impunemente
ensinados em muitas dioceses e seminários, como também em escolas católicas e universidades por
todo o país.
Assim fazendo, estamos defendendo nossa amada nação contra a perversão e a perda da sua
alma. Defendemos também nossa ainda mais amada Santa Madre Igreja, pedindo que o seu clero, e
em particular os seus bispos, ensinem o que a Igreja e o seu Divino Mestre ensinam.
Que a Santíssima Virgem Maria concebida sem pecado, Padroeira dos Estados Unidos, nos
proteja desse terrível ataque da perversidade.
Sociedade Americana de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP)
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- Plinio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução – Artpress, S.P., 1993, Parte I, Cap. VI, C.
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APÊNDICE B
Publicado em The Washington Times, em 11 de abril de 2002

EM FACE DOS ESCÂNDALOS, A IGREJA, SANTA E
IMORTAL, PREVALECERÁ
“Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela” (Mt. 16,18). A esta primeira promessa, Nosso Senhor acrescentou uma
segunda: “Passarão o céu e a terra, minhas palavras não passarão” (Mt. 24,35). Dessa forma
Jesus Cristo estabeleceu a Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica, garantindo a sua imortalidade
com a divina chancela.
A violência da tormenta que atualmente assalta a Igreja derrubaria qualquer instituição humana,
não porém a instituição sustentada pelas promessas do próprio Deus. Os inimigos da Igreja tentam
com todo o empenho difamá-la e desonrá-la. Atiram-lhe lama e detritos, mas não a conseguem
macular.
Eles declaram que ela não pode sobreviver aos escândalos perpetrados contra ela e dentro ela,
mas pelo timbre de suas palavras percebe-se sua incerteza de que tal se dará. Confrontados com o
silencioso testemunho da História, eles sabem, por experiência, que a Igreja é, ao mesmo tempo,
santa e imortal. Nada a macula, nem mesmo a infâmia crescendo em suas fileiras, porque ela é a
Esposa de Cristo sem mácula e sem ruga.
Mesmo no auge da Paixão – quando os insultos contra a sua Divina Pessoa, as feridas infligidas
a seu Corpo sagrado e sua humilhação pública chegaram ao extremo – o Verbo de Deus humanado
nada perdeu de sua grandeza ou de seu perfil moral. Vemos isso no Santo Sudário de Turim. Ali
está um homem atrozmente ferido, dir-se-ia esmagado, e no entanto nenhuma pintura ou escultura
de um Rei apresenta maior majestade, dignidade ou honra do que a figura estampada na sagrada
mortalha.
TRAÍDA IGNOBILMENTE DE DENTRO, ATACADA FEROZMENTE DE FORA
O mesmo se passa com a Igreja Católica hoje. No auge de sua paixão, traída ignobilmente de
dentro, atacada ferozmente de fora, nada pode perturbar a sua serenidade. Quando esmorecer esta
terrível tormenta, ela aparecerá, novamente, radiante e vitoriosa.
Mas, enquanto a tempestade persiste, o sofrimento é intenso, e nossa fé é posta à prova. Para
nós, católicos, isso significa a chocante constatação de que um elemento hostil, um horrível câncer
cresce dentro do Corpo Místico de Cristo. Estremecemos diante da “coexistência pacífica”, trágica
e contra a natureza, entre o vício e aquilo que é virtuoso e santo.
A existência do homossexualismo293 na instituição que é a própria alma da pureza e da castidade
é deplorável além de qualquer palavra. Igualmente deplorável é o fato de essa “coexistência
pacífica” ter persistido por décadas devido à imperdoável conivência de Pastores que deveriam ter
preferido dar a vida, se necessário, para impedir que esse mal tivesse acesso ao redil.

293

- Ao contrário de um uso que se vai generalizando, restringimos o vocábulo “homossexualismo” às práticas
homossexuais, excluindo, portanto, a mera tendência homossexual. Com efeito, alguém que sofra dessa inclinação
contrária à natureza e que, ajudado pela graça de Deus, resiste a ela não pode ser chamado “homossexual”, assim como
alguém que resiste à inclinação de roubar ou de mentir não pode ser chamado “ladrão” ou “mentiroso”.

www.baucatolico.wordpress.com

83

Eu já enfrentei outras tempestades

O Catecismo de São Pio X chama o homossexualismo de “pecado que brada aos Céus e pede
vingança”,294 e o Catecismo da Igreja Católica, promulgado pelo Papa João Paulo II em 1992, diz:
“Baseado na Sagrada Escritura, a qual apresenta os atos homossexuais como atos de grande
depravação, a tradição sempre declarou que ‘os atos homossexuais são intrinsecamente
desordenados’”.295 O homossexualismo é um pecado condenado no Antigo Testamento,296 e tanto
por São Pedro quanto por São Paulo no Novo,297 e também pelos Padres e Doutores da Igreja, e
pelos Papas durante dois mil anos. São Pedro Damião, Doutor da Igreja, diz que o
homossexualismo “não deve ser considerado como um vício ordinário, porque ultrapassa a todos
pela sua enormidade.”298
Falamos de homossexualismo, pois, na verdade, este é o problema. Todos sabemos a verdade: a
vasta maioria dos escândalos ultimamente divulgados são casos de pedofilia, e, portanto, de um
particular extravasamento do problema mais geral do homossexualismo. Largos setores da mídia,
entretanto, preferem encobrir o homossexualismo e ressaltar a pedofilia.
Essa mesma mídia não tem escrúpulos em desencadear um feroz estrondo publicitário contra a
Igreja, sua doutrina e sua moral. Acrescentando o insulto à injúria, ela dá a impressão de que o
comportamento criminoso de alguns é a regra geral. Isto constitui uma suprema injustiça para com
todos os padres e religiosos que são fiéis a seus votos. Mais ainda, ela sugere que os escândalos
existem por causa do celibato clerical. Insensivelmente indiferente à fé e aos sentimentos de um
bilhão de católicos, ela pouco faz para mostrar o outro lado da medalha, em especial a sublimidade
do sacerdócio católico, tal como é refletido nos santos ao longo dos tempos.
O MISTERIOSO PROCESSO DE “AUTODEMOLIÇÃO”
Deixemos de lado, entretanto, o ataque externo contra a Igreja e focalizemos o problema mais
importante, o interno.
O primeiro passo para resolver qualquer problema consiste na sua rigorosa e acurada análise, a
qual nos permitirá ver suas funestas conseqüências e especialmente suas causas mais profundas.
O problema do homossexualismo na Igreja não existiria se não fosse a culpável negligência de
numerosos pastores e, em alguns casos, a mais condenável das cumplicidades de outros. Há muita
coisa a ser corrigida, vigorosa e urgentemente, pelo clero em suas fileiras. Oh, quantas lágrimas se
transformarão em alegria quando os fiéis virem bispos como nosso glorioso São John Neumann, o
quarto bispo de Philadelphia (1852-1860), combatendo destemidamente aqueles que queriam
prejudicar o “pequeno rebanho” de Cristo. Cabe a todos nós pedir a Deus, insistentemente, que
envie Santos e heróis para ensinar, governar e santificar o Seu rebanho.
Então, somente o clero é responsável pelo que se passa? Não será que nós, leigos, devemos ser
também responsabilizados, em diferentes graus? Sem dúvida, nós confiamos na vigilância de
nossos pastores. Sem dúvida, nós sentimos que nossa confiança foi traída. Entretanto, Nosso
Senhor não teve em vista somente os pastores, quando disse “vigiai e orai para não cairdes em
tentação” (Mt. 26,41). Essa advertência foi feita também a nós.
Será que nós “vigiamos e rezamos”? Infelizmente, não. No Jardim das Oliveiras estaríamos
entre aqueles que dormiram. Se nossa análise deve ser honesta, devemos reconhecê-lo.
294

- Cf. www.ewtn.com/library/catechism/PiusXCat.txt. Os teólogos apresentam Gen. 19,13 como a base escriturística
para essa designação.
295
- Catechism of the Catholic Church (New York: Doubleday, 1995) n. 2357, p. 625.
296
- Cf. Gen 19,1-29; Lev 18,22; Deut. 22:5.
297
- Cf. 2 Ped 2,6-7; Rom 1,24-27; 1 Cor 6,10; 1 Tim. 1,10.
298
- São Pedro Damião, O Livro de Gomorra (Patrologia Latina, vol. 145, col. 159-190).
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Décadas atrás, o Papa Paulo VI advertiu-nos de que “a fumaça de Satanás” tinha penetrado na
Igreja.299 Ele também disse que a Igreja estava passando por um misterioso processo de
“autodemolição”.300 Tomamos nós essa advertência a sério? Investigamos nós esse misterioso
processo, seus métodos, e como ele afeta tanto ao clero como aos fiéis?
Nós deixamos que essa “fumaça de Satanás” penetrasse por todas as brechas e enchesse todos os
recantos da Igreja. Como um gás estupefaciente ela nos relaxou e anestesiou, diminuindo nosso
espírito de luta. A indiferença tornou-se generalizada, e o processo de “autodemolição” ficou livre
para sua nefasta obra. Hoje vemos as conseqüências.
Essa “fumaça de Satanás” também espalhou o relativismo intelectual e moral por toda a
Igreja.301 Tal relativismo não poupou nada: a sublime vocação e as pessoas sagradas do sacerdote e
do bispo; a atmosfera recolhida e propícia à oração das igrejas; as regras da beleza na arte e na
arquitetura das igrejas; a reverência devida à vida religiosa consagrada; as regras da modéstia no
vestir, não somente em público mas até mesmo nas igrejas; e tanta coisa mais. Tudo aquilo que
elevava as almas dos fiéis, tudo aquilo que os enchia de admiração e veneração pelo sobrenatural
foi atingido.
Inevitavelmente, esse relativismo foi pouco a pouco enfraquecendo nas consciências as noções
do bem e do mal, do pecado e da graça, do vício e da virtude. O claro ensinamento da Igreja sobre
todos os aspectos do comportamento sexual foi sendo gradualmente esfumaçado. A virtude foi
sendo substituída por uma espiritualidade sentimental do “sentir-se bem”, de tal forma que
acabamos por chegar aonde estamos, prova positiva da existência de um processo qualificado de
“satânico” por um Papa de nossos dias.
Alguns críticos, movidos mais pelas emoções e pela força do hábito do que por um pensamento
lógico, negarão esse processo de “autodemolição”. Infelizmente, a mídia nos traz diariamente os
mais palpáveis sinais da continuação desse processo: vendo a Igreja tão duramente sacudida por
escândalos, seus inimigos, tanto internos como externos, apressam-se em clamar por mais
“reformas”. Num aberto desafio ao seu Supremo Magistério, eles pedem à Igreja a abolição do
celibato clerical e aceitação da ordenação sacerdotal de mulheres, do divórcio, da contracepção, do
aborto, e, muito estranhamente, até mesmo do homossexualismo. Isso é exatamente o que a Igreja
não pode fazer! Isso seria mais um passo rumo ao abismo do total relativismo.
VOLTANDO ATRÁS
Só há um meio de nos livrarmos do problema no qual estamos imersos, agora que nossos olhos
estão abertos. Temos de voltar atrás. Devemos voltar ao ponto de onde viemos. Somente na
totalidade dos ensinamentos da Igreja encontraremos a solução para a presente crise. A Igreja lidou
com muitos problemas durante seus dois mil anos de existência, e não é menos capaz de lidar com
os de hoje.
A primeira coisa, evidentemente, é rezar.
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- Cf. Alocução Resistite fortes in fide, 29 de junho de 1972, in Insegnamenti di Paolo VI (Poliglotta Vaticana), vol.
10, pp. 707-709.
300
- Cf. Alocução aos estudantes do Pontifício Seminário Lombardo, de 7 de dezembro de 1968, in Insegnamenti di
Paolo VI, vol. 6, p. 1188.
301
- O relativismo moral procura adaptar a doutrina e a moral católica às fantasias pessoais e ao mundanismo reinante.
Destrói-se assim toda norma objetiva do pensar e do agir, ficando o fiel totalmente sujeito aos seus próprios caprichos e
aos da moda, veiculados pela mídia. Acaba finalmente por aceitar o mal como sendo o bem (Cf. João Paulo II,
Alocução aos Padres e Religiosos participantes do Primeiro Congresso Nacional Italiano para as Missões Populares
para os anos 80, 6 de fevereiro de 1981, L’Osservatore Romano, 7 de fevereiro de 1981).
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A segunda é vigiar, como Nosso Senhor mandou. Precisamos aguçar nossa capacidade de
vigiar, de prestar atenção no divisar o perigo. Então, quando o perigo aparece – particularmente
quando vestido com pele de ovelha – devemos saber como resistir; saber como julgar as coisas à
luz dos princípios católicos. Isso pressupõe um claro entendimento das verdades perenes da Fé e
dos imutáveis princípios da moralidade. O que exigirá de nós estudo. Este retorno ao estudo dos
princípios básicos do ensinamento da Igreja reacenderá em nossos corações um ardente amor pelos
princípios por tanto tempo erodidos pelo relativismo.
UMA CONCLAMAÇÃO AO HEROÍSMO
O terceiro passo é uma verdadeira compreensão da santidade – a luta heróica pela virtude.
Uma virtude verdadeira e heróica não é uma virtude anêmica e centrada em si mesma. Ela é cheia
de frutos de apostolado com os demais. Ela é uma virtude que rejeita os confortos e as exigências
do respeito humano – o medo de criar complicações para nós mesmos. Quando confrontada com a
oposição, seja de dentro ou de fora da Igreja, ela não se dobra servilmente, mas corajosamente
proclama a fé e a sã doutrina. A verdade não é algo que nos deva envergonhar. Nosso Senhor quer
que influenciemos a sociedade, como o fermento na massa. Ele espera de nós que sejamos
corajosos em face do público ridículo, como a Verônica. Ele nos convida ao heroísmo: “Todo
aquele, pois, que der testemunho de mim diante dos outros, também eu darei testemunho dele
diante de meu Pai que está nos céus” (Mt. 10,32).
Para que esta viagem de volta à casa paterna seja bem sucedida, é preciso que ela se torne uma
verdadeira Cruzada espiritual, com toda a dedicação, sacrifício e zelo mostrados pelos heróis de
outrora. Eles responderam à conclamação às armas do Bem-aventurado Papa Urbano II em
Clermont-Ferrand, quando convocou a Primeira Cruzada, com o reverberante grito de “Deus o
quer! Deus o quer!”.
Se esse espírito cruzado arder em nossos peitos, nossos líderes eclesiásticos, sem dúvida, certos
do nosso entusiástico apoio, enfrentarão corajosamente esse incontestável processo de
“autodemolição” com o indispensável vigor de pastores que defendem seu rebanho contra lobos
ferozes.
PARA ALÉM DE QUALQUER DÚVIDA, A IGREJA VENCERÁ
Se todos, clero e fiéis, levarem avante as suas respectivas obrigações, com o infalível apoio da
Bem-Aventurada Virgem Maria, de São José, seu casto esposo e Protetor da Igreja Universal, dos
Anjos e dos Santos, seremos premiados com a visão da Igreja vencendo mais esta batalha. A
presente crise não é senão um episódio – talvez o pior – em sua gloriosa História de lutas.
Lembra-nos disso o intelectual católico Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, que escreveu em seu
fundamental ensaio Revolução e Contra-Revolução: “Em meio às tempestades por que passa hoje,
a Igreja poderia dizer, tranqüila e ufanamente: ‘Alios ego vidi ventos; alias prospexi animo
procellas’ − ‘Eu vi outros ventos e enfrentei outras tempestades’.302 A Igreja lutou em outras terras,
contra adversários de outros povos, e sem dúvida continuará a enfrentar problemas e inimigos bem
diferentes dos de hoje, até o fim dos tempos”.303
Sociedade Americana de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP)

302
303

- Cícero, Familiares, 12, 25, 5.
- Revolução e Contra-Revolução, Parte II, Cap. XII, 1.
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APÊNDICE C
Publicado em The Dallas Morning News em 13 de junho de 2002

GRUPOS DE PRESSÃO INSTIGAM A REVOLUÇÃO
DENTRO DA IGREJA
A Sociedade Americana de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP) enviou a todos os
bispos do país a carta transcrita a seguir, para manifestar sua preocupação com o fato de os
grupos de pressão reformistas se aproveitarem da atual crise para fomentar a revolução dentro da
Igreja.
1° de junho de 2002
Excelência Reverendíssima:
O Sr. Thomas McKenna, Vice-Presidente da TFP, enviou recentemente a V. Exa. e a todos os
outros bispos uma cópia da matéria que publicamos em página inteira do The Washington Times,
em 11 de abril, intitulada A Igreja, santa e imortal, prevalecerá. Essa foi a primeira fase de uma
campanha de âmbito nacional em defesa da Igreja face à presente agitação. Os muitos bispos que
responderam davam-nos apoio. Na segunda fase da campanha, o manifesto foi enviado a todos os
48.000 sacerdotes do país e a 9.000 religiosos. Atualmente nossa campanha está na sua terceira
fase. O manifesto continua sendo publicado em outros jornais e distribuído em forma de folheto.
Cerca de 400.000 cópias do folheto anexo já foram difundidas.
Ao acompanhar as notícias de todo o país, ficamos dolorosamente preocupados sobre o modo
como se desenvolve a crise do abuso sexual. Gostaríamos de compartilhar essa preocupação com
V. Exa. e com todos os membros da hierarquia no país.
Embora a crise resida mais imediatamente na esfera espiritual, afeta também profundamente
toda a esfera temporal em que a TFP atua.
Estamos preocupados ao ver que um movimento de pressão reformista começa a delinear-se nas
fileiras do laicato. Esse movimento está se aproveitando da crise para fomentar a revolução dentro
da Igreja, e goza de ampla cobertura da mídia laica.
Essa intervenção subversiva é tanto mais inadequada se considerarmos que a verdadeira solução
já foi dada pela Autoridade competente no encontro de 23-24 de abril, dos cardeais americanos
com o Papa em Roma. A Resolução Final tomada ao fim desse encontro expõe claramente tanto o
problema quanto as medidas efetivas que devem ser tomadas para revolvê-lo. O ponto n° 5 da
seção de Princípios, por exemplo, afirma:
“5) Dados os problemas doutrinários subjacentes ao deplorável comportamento em questão,
certas linhas de resposta foram propostas:
a) Os Pastores da Igreja precisam promover claramente o correto ensinamento moral da Igreja
e reprimir publicamente indivíduos que espalham a dissensão e grupos que apresentam
abordagens ambíguas à cura pastoral;
b) Uma nova e séria visita apostólica dos seminários e outros institutos de formação deve ser
feita sem demora, com particular ênfase na necessidade de fidelidade ao ensinamento da Igreja,
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especialmente na área da moralidade, e a necessidade de um estudo mais profundo dos critérios
de aptidão dos candidatos ao sacerdócio” (Zenit, 25 de abril de 2002).
Verificamos que a crise está sendo apresentada de um modo bem diferente, no entanto, por uma
aliança da mídia laica com os grupos reformistas de pressão. De abuso de crianças, o problema se
torna o governo e a doutrina da Igreja.
Essa metástase do problema é ilustrada por uma afirmação noticiada como sendo do Dr. James
Muller: “A pedofilia é só um sintoma de uma doença. A doença é o poder absoluto” (citada por
Mary Rourke em Los Angeles Times, 23 de abril de 2002). O Dr. Muller é o presidente de Voice of
the Faithful, um movimento que de algum modo se assemelha a um cogumelo venenoso, pois
surgiu durante a noite, está crescendo rapidamente, graças à mídia e à assistência de grupos já
existentes, tais como Call to Action; e toma posições que colidem com o ensinamento da Igreja.
Para levar adiante o seu programa, a aliança midiático-reformista precisa primeiro abalar a
confiança dos fiéis nos seus sacerdotes e bispos. Para consegui-lo, um verdadeiro exército de
jornalistas sensacionalistas foi posto em ação, e suas alegações e achados são constantemente
exibidos ao público. Uma pressão adicional está sendo criada por esforços orquestrados para minar
seriamente as finanças da Igreja — aparentemente uma idéia de Call to Action (ver Rourke) —,
enfraquecendo desta forma os recursos financeiros já onerados por um número crescente de
processos indenizatórios por abuso sexual. Numa vã tentativa de legitimar suas ações subversivas,
os reformistas se apresentam como patriotas americanos, com referências ao “The Boston Tea
Party”304 e o uso de slogans como “nenhuma doação sem representação”.305
É a partir de dentro, e condicionado por essa violenta pressão, que reformistas fazem suas
exigências: dar poder ao laicato; eliminar, reduzir ou tornar insignificante toda autoridade
sacerdotal, episcopal e papal; tornar opcional o celibato sacerdotal; ordenar mulheres; mudar o
ensinamento da Igreja sobre controle da natalidade, divórcio, aborto e homossexualidade; e assim
por diante.
Num artigo de 27 de maio de 2002 na revista America, o Arcebispo Emérito de San Francisco,
John R. Quinn, comparou a atual crise à reforma protestante e à Revolução Francesa. De fato
existem analogias entre essas duas revoltas históricas (Cf. Plinio Corrêa de Oliveira, Revolução e
Contra-Revolução), como também entre elas e o programa reformista de hoje.
Por exemplo, os grupos de pressão reformistas gostariam de ver os bispos servirem-se do
encontro de Dallas para abdicar os seus direitos e responsabilidades, seguindo o exemplo da
nobreza francesa durante a Revolução Francesa, em 4 de agosto de 1789.
Os reformistas alimentam esperanças de que o encontro de Dallas conduzirá à criação de
comitês de leigos em nível nacional, diocesano e paroquial, para supervisionar o clero. Grupos
reformistas como Voice of the Faithful sustentam que “uma assembléia geral de leigos deve ser
consultada, praticamente em tudo que se refira a finanças, pessoal e liturgia” (Pam Bullock, The
New York Times, 31 de maio de 2002. Destaque nosso). Essa assembléia geral de leigos refletiria
os Estados Gerais, que iniciaram o processo revolucionário que derrubou a monarquia francesa.

304

- N. T.: Boston Tea Party, nome popular da manifestação realizada em 16 de dezembro de 1773 por um grupo de
moradores de Boston, em protesto pelo imposto lançado pelos ingleses sobre o chá importado pelas colônias. Na noite
desse dia, um grupo de bostonianos, muitos deles disfarçados de índios, subiu a bordo de três navios britânicos
carregados com 342 caixas de chá e derramaram o conteúdo delas na Baía de Boston.
305
- Ver nota 10 do capítulo 3.
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Os reformistas querem criar um tipo de junta nacional consultiva de leigos sobre abuso sexual,
que pode ser comparada ao Comitê de Salvação Pública, o grupo de revolucionários que
radicalizou o processo, conduzindo em pouco tempo ao Terror.
Os reformistas de hoje vêem o clero do mesmo modo que os jacobinos viam os aristocratas
durante a Revolução Francesa; em outras palavras, como imbecis, arrogantes, opressivos e
corruptos (ver, p. ex.: Pe. Andrew Greeley, America, 27/5/2002).
As analogias continuam. Os reformistas vêem o laicato de hoje como os jacobinos viam os sans
cullottes (os plebeus revolucionários): só eles são capazes de liderar, só eles são virtuosos e
imaculados. Ironicamente, o plebeu sanguinário Robespierre era conhecido como o Incorruptível.
Os mitos revolucionários são feitos de coisas assim.
Com base no nosso amplo contato com a opinião do público católico americano, concluímos
que esses grupos reformistas de pressão não representam os católicos americanos comuns. Estes
freqüentemente silenciam, mas amam a Igreja como sendo santa e imortal, hoje e sempre. Amam
tudo o que se relaciona com a Igreja. Amam o Papado e a estrutura hierárquica da Igreja.
Obviamente, essa maioria silenciosa de católicos americanos está profundamente ferida pela
atual crise. Seus corações sangram profusamente pelas vítimas de tantos abusos criminosos. Seus
corações, no entanto, não são de agitadores revolucionários, mas de filhos e filhas. Os católicos
americanos estão feridos, mas não são rebeldes.
No encontro de Dallas e depois, prossegue a luta entre a Igreja e a aliança de grupos de pressão
midiático-reformista. A TFP está fazendo o possível para trazer esperança e perspectiva para os
católicos do país. Move-nos a isso o amor à Igreja, cuja estrutura hierárquica foi divinamente
instituída por Nosso Senhor.
Dallas, no entanto, é a preocupação imediata. Enquanto V. Exa. se reúne com os demais bispos
para debelar a crise, os diretores, membros, amigos e correspondentes da TFP em todo o país
estarão rezando por V. Exa., suplicando ao Espírito Santo, por intercessão da Santíssima Virgem,
que o acompanhe com seus dons, concedendo sabedoria e força para resistir heroicamente ao
programa subversivo impulsionado pela aliança midiático-reformista.
Pedindo as bênçãos e orações de V. Exa. por nossos esforços, subscrevemo-nos.
Em Jesus e Maria

Raymond Earl Drake
Presidente
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Extrato da Revista Catolicismo, maio de 2010.

Reflexões sobre os escândalos
de abuso sexual na Europa
Com o presente estrondo publicitário da mídia sobre os escândalos de abuso sexual na
Europa, convém refletir sobre o que está sucedendo e como os católicos devem reagir
Luiz Sérgio Solimeo
Comecemos por afirmar do modo mais peremptório que não há nada de mais hediondo do que o
abuso sexual de uma criança inocente. Ninguém foi mais severo a esse respeito do que Nosso
Senhor Jesus Cristo: “Se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que crêem em mim,
melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho, e o lançassem no fundo do mar” (Mt,
18, 6).
Assim, ninguém deve ter maior indignação e severidade contra esse tipo de abuso do que os
católicos. Essa indignação cresce de ponto quando o responsável é alguém que, por suas ordens
sagradas ou votos religiosos, estabeleceu um vínculo especial com o Salvador e assumiu um
compromisso especial, pelo qual passou a simbolizar de algum modo os ensinamentos e a moral do
Divino Mestre.
Um crime hediondo
Por essa razão, tais escândalos que têm sacudido a Igreja são considerados pelos católicos não
somente como uma ofensa criminosa, mas também como um pecado hediondo.
Não devemos tampouco nos esquecer de que, além do crime de abuso, há ainda o fato de que
esses atos foram tolerados por algumas autoridades eclesiásticas, ou mesmo acobertados por elas.
Alguns dos padres criminosos foram transferidos de uma paróquia ou escola para outra, às vezes
voltando a cometer os mesmos atos abomináveis. À vista desses fatos, todas as partes concernidas
devem ser censuradas e punidas, mas não a instituição – a Igreja – estabelecida santa e hierárquica
pelo seu Fundador.
Segundo ato da mesma peça teatral?
A semelhança do presente estrondo publicitário com a crise americana de 2002 nos leva a
perguntar se os atuais esforços – especialmente aqueles tentando envolver o Papa – não apontam
para uma associação de facto entre jornalistas de esquerda e dissidentes católicos, numa tentativa
de mudar o tipo de governo da Igreja de hierárquico para democrático. As táticas utilizadas são tão
semelhantes, que parecem o segundo ato da mesma peça de teatro.
De nenhum modo essa possível associação diminui a gravidade dos pecados cometidos ou a
santa indignação que se deve ter ante tais escândalos. Entretanto, ela explica alguns aspectos de
uma verdadeira campanha mundial, que veicula as mesmas sugestões e pressões para mudar a
Igreja, a fim de que Ela se conforme com a “moral” do mundo paganizado.
O principal órgão da mídia européia à frente do recente estrondo publicitário é a revista semanal
alemã “Der Spiegel”. Na sua edição internacional on-line em inglês (8-2-10), podemos ler o artigo
intitulado Vergonha e medo: Por dentro do escândalo de abuso sexual católico da Alemanha,
assinado pelo corpo editorial da revista.
Ao mesmo tempo que descreve com chocantes pormenores alguns casos de abuso, fica clara
nesse artigo a posição anticatólica e anticlerical de seus autores: apresenta a Igreja como uma
www.baucatolico.wordpress.com

90

Eu já enfrentei outras tempestades

instituição ultrapassada, portadora de uma moral repressiva; atribui à posição dela sobre o
homossexualismo e o celibato, bem como à sua estrutura hierárquica, a causa dos escândalos de
pedofilia; cita como especialistas teólogos dissidentes como Hans Küng e Eugen Drewermann; e,
para opinar sobre o modelo de Igreja que querem ver imposto, refere-se a grupos marginais como
Nós Somos Igreja.
O artigo critica a “reivindicação da Igreja Católica de ser uma autoridade moral superior”.
Para “Der Spiegel”, os escândalos sexuais são frutos da “moralidade sexual reprimida imposta de
cima” pela Igreja. O ex-teólogo católico Hans Küng dá sua opinião: “Se você é forçado, em virtude
de sua profissão, a viver uma vida sem uma mulher e filhos, há um grande risco de que a
integração saudável da sexualidade venha a falhar, o que pode conduzir, por exemplo, a atos de
pedofilia”. O ex-padre Eugen Drewermann acha errada “uma Igreja com uma estrutura repressiva
nas áreas emocionais e relativas ao amor”.
Outro “perito” de “Der Spiegel” é Wunibald Müller, apresentado como teólogo e
psicoterapeuta, o qual defende o homossexualismo e um “erotismo místico”; sustenta que “a
experiência da dor e do sofrimento pode nos conduzir a Deus, mas também o podem o erotismo e a
paixão sexual”; não vê nenhum problema nas relações sexuais, de qualquer tipo que sejam, mas
somente em “um homossexualismo imaturo que tornaria certos padres suscetíveis a serem atraídos
por jovens”.1
Finalmente, o movimento dissidente Nós Somos Igreja reprova “um problema estrutural no
qual uma estrita moralidade sexual e um sistema autoritário combinam para formar uma mistura
perigosa”.2
Ecos por toda a Europa
O artigo de “Der Spiegel”, que tem obtido repercussão em publicações por toda a Europa, repete
os mesmos argumentos que circularam nos Estados Unidos em 2002, atacando a moral e as
estruturas de governo da Igreja; e, em alguns casos, citando os mesmos “peritos”.
Um desses ecos de “Der Spiegel” é Peter Popham, articulista religioso do jornal inglês “The
Independent” (15-3-10). Utilizando o linguajar progressista, ele apresenta uma longa crônica sobre
os escândalos sexuais clericais e defende uma Igreja “modernizada”. Sua linguagem é tão violenta,
que vai ao extremo de qualificar o Papa de “ex-nazista”.
O jornal italiano “Corriere della Sera” (16-3-10) fez notar que “o movimento progressista
[católico] ‘Igreja de Iniciativa a partir da Base’ pediu diretamente a renúncia de Bento XVI”.
Citou também o movimento dissidente Nós Somos Igreja.
Simon Sturdee, da Agência France Press (17-3-10), afirma que “figuras conspícuas da Igreja na
Alemanha [...] pedem a revisão do celibato eclesiástico”.
Um blogueiro religioso inglês muito lido, que usa o pseudônimo “Arcebispo Crammer” (16-310), analisou a extensão do estrondo publicitário mundial e levantou a pergunta: “O Papa Bento
XVI está para renunciar?”. Introduzindo os links à sua longa lista de artigos, acrescenta: “Bem, ele
está sob uma pequena pressão”.
Cobertura escandalosa
Essa cobertura jornalística, embora ampla, não trata das questões centrais. Em vez de deixar
claro que os crimes hediondos cometidos e seus acobertamentos vão contra os ensinamentos e as
estruturas da Igreja, esses pretensos jornalistas-teólogos alegam que tais ensinamentos e estruturas
são a causa dos crimes; ao invés de mostrar como a sexualidade desbragada é parte do problema,
apresentam o fim da “repressão sexual” como parte da solução.
Mencionemos ainda uma curiosa comparação. De 1995 até o presente, houve na Alemanha 210
mil casos registrados de abusos sexuais com menores. Destes, somente 94 envolveram o clero, ou
seja, a ínfima porcentagem de 0,044% do total. Somos levados a perguntar por que “Der Spiegel” e
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tantas outras publicações só falam de escândalos sexuais do clero, como se este fosse a única ou a
principal origem do abuso sexual de menores.3
Ante tais incoerências, a pergunta que se põe é se o atual estrondo publicitário internacional
sobre os escândalos sexuais de clérigos visa o bem da Igreja e dos fiéis; ou se, pelo contrário, está
sendo promovida novamente a mesma agenda usada em 2002 nos Estados Unidos, visando
reformar a instituição da Igreja — como ela é hoje, como sempre foi e não pode mudar, uma vez
que foi assim estabelecida por Nosso Senhor Jesus Cristo.
O Espírito de Deus não está no sensacionalismo
A Comissão de Estudos da TFP norte-americana já havia denunciado em 2002 a existência de
uma estranha ligação entre a mídia esquerdista e católicos dissidentes, em seu livro Arrostei outras
tempestades – Uma resposta aos escândalos e reformas democráticas que ameaçam a Igreja
Católica. Esse livro mostra como tal aliança se aproveita da tragédia dos abusos sexuais para tentar
transformar a estrutura da Igreja em algo contrário às suas tradições e aos desejos de seu Fundador,
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Fazemos notar que o Papa Bento XVI, na sua Carta Pastoral aos Católicos da Irlanda, sem
mencionar a mídia de esquerda ou os dissidentes católicos, trata da questão de modo sereno e
sobrenatural, tão contrário ao tom de “escândalo-difamatório” da mídia e dos dissidentes. Deus não
se encontra na agitação nem no sensacionalismo (Cf. 1 Reis, 19,11-13).
Castigar dando esperança
A carta do Papa fustiga tanto os padres infiéis como os bispos tolerantes responsáveis pelos
escândalos. Usa uma linguagem forte para qualificar suas ações e apóia as sanções canônicas e
civis contra eles. Mas ao mesmo tempo não os abandona, e insiste no poder do arrependimento e da
penitência unidos aos sofrimentos de Jesus Cristo, uma vez que não existe pecado sem perdão.
A carta enfatiza a necessidade do retorno à fé, à verdadeira vida de piedade, à devoção à
Santíssima Virgem e ao Santíssimo Sacramento, bem como um maior amor à Igreja. Não é
rompendo com a Igreja, ou sonhando com uma que seja diferente da fundada pelo Divino Salvador,
que podemos sair da crise.
Bento XVI aconselha a todos os católicos: “Ao enfrentardes os desafios do momento, peço que
vos lembreis da ‘rocha da qual fostes talhados’” (Is 51,1). Os católicos devem se lembrar da fé dos
nossos pais e de tudo quanto a Igreja fez: a conversão dos pagãos e dos bárbaros, a criação de
instituições como os hospitais e as universidades, o cuidado dos pobres...
A Igreja “arrostou outras tempestades”
Sim, a Igreja “arrostou outras tempestades”. Em meio à crise atual, devemos seguir o
conselho de São Paulo: “Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às
ciladas do demônio” (Efésios, 6,11).
___________________
Notas
1. Cf. http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,676497-5,00.html
2. http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,druck-676497,00.html.
3. Luigi Accattoli, Perché solo la Chiesa ammette i propri peccati?
http://www.liberal.it/media/340307/09_03_liberal_10.pdf;
http://www.laiglesiaenlaprensa.com/2010/03/operaci%C3%B3nlimpieza-de-benecito-xvi.html.
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