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Introdução

Em abril deste ano foi publicado, inesperadamente, um docu-

mento escrito pelo Papa Emérito, Bento XVI, sobre o tema dos abusos 

sexuais cometidos por membros do clero da Igreja católica. Aproxi-

madamente dois meses antes, de 21 a 24 de fevereiro, tinha tido lugar 

o Encontro sobre «A Proteção dos Menores na Igreja», convocado pelo 

Papa Francisco, com a participação de representantes do episcopado 

mundial e de superioras e superiores religiosos. Naturalmente, não fal-

taram comentários, interrogações e discussões sobre as intenções, o 

tempo e a forma da publicação em si, bem como a relação e a sinto-

nia (ou não) entre o que foi expresso por Bento XVI, e o que foi dito 

durante o Encontro ou nas tomadas de posição pelo Papa Francisco. 

O Papa Emérito esclareceu ter coligido algumas considerações, desen-

volvidas pessoalmente depois do Encontro ter sido convocado, que 

foram apresentadas ao Secretário de Estado e ao próprio Papa Fran-

cisco, tendo recebido autorização para as publicar na revista mensal 

Klerusblatt do clero católico na Baviera.

Quem não seguiu desde o início as diatribes sobre a forma e 

o momento da publicação, mas leu com interesse e atenção o do-
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cumento, e conhecendo a longa história da posição e dos atos do 

Cardeal Ratzinger – depois Bento XVI – neste campo, não teve difi-

culdade em reencontrar temas e observações que Bento XVI exprimi-

ra por diversas vezes no passado, e a respetiva colocação orgânica no 

contexto das linhas mestras do seu pontificado e da sua visão sobre a 

fé. Terá observado, igualmente, que não existe qualquer contradição 

real com o delineamento e orientações prosseguidas pelo seu suces-

sor, nem com o desenvolvimento e os discursos proferidos durante 

o Encontro de fevereiro. De resto, Bento XVI – com este breve do-

cumento – não pretendeu certamente dizer tudo sobre a questão dos 

abusos na Igreja, nem quanto ao que respeita ao passado, presente 

ou futuro, mas antes facultar algumas coordenadas e perspetivas pro-

fundas, de grande fôlego teológico, espiritual e pastoral. Como todos 

sabemos, é especialmente nesta esfera que Bento XVI sabe dar con-

tributos de raro e extraordinário valor.

É por isso oportuno retomar e reler com atenção e serenida-

de os apontamentos do Papa Emérito, e retê-los como um contributo 

muito útil, no contexto do longo percurso de reflexão e de empenho 

sobre o dramático tema dos abusos, que teve no Encontro de feverei-

ro uma etapa importante, e que certamente não será a última. Todavia, 

para ajudar a compreender corretamente a sua importância e signifi-

cado, o Administrador, em consonância com o Editor, decidiu precisa-

mente também publicar em contexto alguns outros documentos sobre 

o tema, do próprio Papa Bento XVI e do Papa Francisco. Será assim 

mais fácil ver sob uma perspetiva coerente os diferentes planos do 

discurso, a continuidade e os desenvolvimentos. É exatamente neste 

ponto que esta breve Introdução pretende contribuir, não querendo 

de modo algum substituir-se à leitura dos documentos originais coli-

gidos neste volume, aliás nem muito numerosos nem muito longos.

* * *

Como já foi referido, o recente documento escrito pelo Papa 

Emérito não é, nem pretende ser em absoluto, um tratado exaustivo 

sobre os diversos aspectos do problema dos abusos na Igreja. Quem 
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o interpreta deste modo incorre num grave erro e avalia-o de uma 

forma completamente errada. Por exemplo, apenas fala lateralmente 

da escuta das vítimas e do seu acompanhamento, praticamente não 

fala da cobertura culposa dos crimes, não entra no campo das pro-

blemáticas psicológicas e patológicas da pedofilia, nem no campo da 

prevenção para além da formação do clero. Mas seria ridículo pensar 

que o Papa Bento XVI não conhece e não tenha encarado seriamen-

te a vasta gama destas e de muitas outras temáticas, ao longo do seu 

pontificado. Por isso é muito útil reler a Carta aos católicos da Irlan-

da de 2010, reproduzida precisamente neste volume, que continua a 

ser o seu documento pastoral mais desenvolvido sobre o tema. A crise 

que atingira a Igreja da Irlanda – em virtude de terem sido publicita-

dos muitos abusos nas décadas anteriores e que finalmente rebentara 

com estrépito, depois da publicação de dois Relatórios redigidos por 

comissões independentes dominadas pelas autoridades civis (os Rela-

tórios «Ryan» e «Murphy») – tinha induzido Bento XVI a convocar todos 

os bispos do país a Roma, para fazer uma reflexão comum; a dirigir-

-se a todo o «povo de Deus» que está na Irlanda, para chamá-lo a um 

compromisso de penitência, renovação e conversão; e a dar orienta-

ções pastorais nos diversos campos da vida da comunidade cristã e 

às diferentes categorias de fiéis, para uma luta sem incertezas e com-

prometida em erradicar a praga dos abusos; enfim, a tomar a decisão 

de uma visita apostólica a todas as dioceses e seminários do país.

A importância e a atualidade desta Carta de Bento XVI foi clara-

mente reafirmada como detendo autoridade durante o Encontro com 

os bispos de finais de fevereiro. A Ata principal do primeiro dia, redi-

gida por S. Ex.ª Monsenhor Scicluna – um dos organizadores nomea-

dos pelo Papa Francisco – reproduzia muitíssimas citações da carta, e 

qualificava-a não só como uma referência autorizada para dar enfoque 

às responsabilidades dos bispos e de outros membros do povo cristão, 

mas também como «profética»1. O mesmo Mons. Scicluna, já protago-

1 Cf. Consapevolezza e purificazione. Atti dell’Incontro per la Tutela dei 
minori nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Cidade do Vaticano, 2019, p. 38.
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nista da luta contra os abusos2, representa aliás um fortíssimo elo de 
ligação e uma garantia de continuidade da luta contra os abusos, ao 
longo dos dois pontificados.

A Carta aos católicos irlandeses inclui ainda uma breve consi-
deração introdutória sobre o contexto da crise, fazendo referência à 
transformação e à secularização da sociedade, à adoção pelos sacer-
dotes e religiosos de formas de julgamento não evangélicas das rea-
lidades seculares, e à dificuldade de compreender corretamente e de 
executar o programa de renovamento proposto pelo Concílio: «Em 
especial existiu uma tendência, ditada por uma intenção com boas 
intenções mas errada, de evitar abordagens penais perante situações 
canónicas irregulares» (n.º 4). Bento XVI sublinha que a crise dos abu-
sos «contribuiu […] para o enfraquecimento da fé e para a perda de 
respeito pela Igreja e pelos seus ensinamentos» e, para fazer o diag-
nóstico dos problemas e portanto determinar os remédios a adoptar, 
identifica entre os fatores importantes: «procedimentos desadequados 
para determinar a idoneidade dos candidatos para o sacerdócio e para 
a vida religiosa; insuficiente formação humana, moral, intelectual e es-
piritual nos seminários e noviciados; uma tendência na sociedade de 
favorecer o clero e outras figuras com autoridade, e uma preocupação 
deslocada com o bom nome da Igreja e com o evitar de escândalos, 
que tiveram como resultado a falta de aplicação das normas canóni-
cas em vigor, e a falta da tutela da dignidade de cada pessoa» (n.º 4).

Não é difícil reconhecer, neste breve diagnóstico, alguns dos 
pontos sobre os quais Bento XVI voltou a escrever com mais detalhe 

2 S. Ex.ª Mons. Charles J. Scicluna, hoje Arcebispo de Malta, sempre se dis-
tinguiu pelo grande empenho na luta contra os abusos sexuais dentro da Igreja, 
pelo respeito pelos direitos humanos e pela particular atenção às vítimas de vio-
lência. Entre 2002 e 2012 foi Promotor de Justiça da Congregação para a Doutrina 
da Fé, conduzida pelo então Cardeal Ratzinger e nos primeiros anos do seu pon-
tificado. Sob o pontificado de Francisco foi nomeado Presidente do Colégio que 
examina os recursos em matéria de delicta reservata, junto da Congregação para 
a Doutrina da Fé. Em fevereiro de 2018 o Papa Francisco enviou-o ao Chile, para 
investigar as denúncias de abusos que tinham perturbado gravemente a situação 
da Igreja neste país.
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no seu recente documento. É igualmente fácil reconhecê-los nas suas 

diversas intervenções ao longo do pontificado, por exemplo nas res-

postas às perguntas dos jornalistas a bordo do avião que o transpor-

tava para os vários destinos internacionais onde a questão dos abusos 

era mais premente, como os Estados Unidos da América, o Reino Uni-

do e a Alemanha, locais estes em que também iria encontrar-se pesso-

almente com grupos de vítimas de abusos. Assim, além das questões 

da penitência e da conversão, da atenção prioritária às vítimas, da sua 

escuta e percurso de cura, da justiça e da estrita exclusão dos pedófi-

los do ministério sacerdotal, Bento XVI, no voo para a Austrália de 12 

de julho de 2008, aflora o tema do ensino moral da Igreja: «Devemos 

refletir sobre o que faltou na nossa educação, no nosso ensino nas úl-

timas décadas: nos anos 50, 60 e 70 foi afirmado o relativismo ético, 

segundo o qual não existe uma coisa má em si mesma, mas sempre 

em relação a outras coisas. Desta forma, pensava-se que algumas coi-

sas, incluindo a pedofilia, pudessem ser boas em certa medida. Ora, 

esclarecemos que a doutrina católica nunca adoptou esta ideia como 

sua. Existem coisas que são sempre más, e a pedofilia é sempre má»3.

No seu recente documento, o Papa Emérito identifica no con-

texto histórico, cultural e teológico das décadas passadas alguns 

aspectos que, à luz da sua experiência e competência, considera par-

ticularmente relevantes e dignos de consideração na tragédia dos abu-

sos sexuais na Igreja.

Antes de mais a «revolução sexual». A profunda confusão du-

rante a segunda guerra mundial das referências habituais e conso-

lidadas no campo dos comportamentos atinentes à sexualidade, na 

sociedade em geral, mas reflexamente também na Igreja e na forma-

ção e vida sacerdotal e religiosa, é um facto demasiado evidente para 

que possa ser desvalorizado ou negado. Pode-se obviamente discutir 

e aprofundar o que isto representou, enquanto ultrapassagem de vi-

sões e de atitudes repressivas e desequilibradas da realidade. Até no 

3 A. Ambrogetti, Sull’aereo di Papa Benedetto, Libreria Editrice Vaticana, 
Cidade do Vaticano, 2013, p. 85.
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caos se pode e deve procurar sempre algo de positivo, mas seria ingé-

nuo não reconhecer o elevado preço que se pagou; e o Papa Emérito 

tem todos os motivos para o fazer.

Bento XVI evoca a revolução sexual fazendo referência à difu-

são e à exibição pública de filmes e de imagens pornográficas, factos 

novos na época em que ele era jovem. São factos que agora nos pa-

recem quase patéticos, quando comparados com as dimensões e com 

as formas do desenvolvimento mundial da pornografia e de distorção 

da visão sobre a sexualidade, na sequência (e com o auxílio) das no-

vas tecnologias de comunicação. E agora cada descoberta científica 

coloca crescentemente em relevo a ligação inevitável entre estes fe-

nómenos e as consequências psicológicas profundas sobre menores e 

adultos, sobre comportamentos violentos e abusivos, sobre a alteração 

das relações entre homens e mulheres, sobre contextos educativos e 

familiares, etc. Não é por acaso que o Papa Bento XVI já havia inclu-

ído a pornografia infantil entre os tipos de crimes «mais graves», e o 

Papa Francisco não perde a ocasião – como fez no discurso de encer-

ramento do Encontro, reproduzido neste livro – de chamar a atenção 

para os riscos e abusos cada vez mais impressionantes que exigem 

um compromisso comum, na Igreja e na sociedade, para a proteção 

da dignidade dos menores no mundo digital. Neste mundo as frontei-

ras e as formas da «revolução sexual» deslocam-se cada vez mais para 

a frente, e neste mundo dever-se-á portanto continuar a desenvolver 

uma luta clarividente contra novas formas cada vez mais horríveis e 

insidiosas de abuso. E será sempre necessário recordar que mesmo os 

membros da Igreja nunca terão imunidade garantida a priori, relativa-

mente a estes fenómenos.

Mas os dois temas sobre os quais Bento XVI se detém princi-

palmente – e sobre os quais se nota que está pessoalmente muito en-

volvido, em virtude das décadas de empenho e de experiência – são 

os da teologia e do ensino em matéria moral, e o da revisão do direi-

to penal canónico.

Bento XVI, como teólogo que é, mostra-se particularmente 

atento ao tema da teologia moral, aos seus debates e às vicissitudes 


