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O cardeal Keith O’Brien, líder da
Igreja Católica na Escócia e
participante do próximo conclave,
defendeu que os padres deveriam
se casar. “No meu tempo, não
havia escolha, e você não pensava
muito sobre isso, era parte de ser
padre”, disse O’Brien à emissora
britânica BBC. “Eu ficaria muito
feliz se outros tivessem a
oportunidade de refletir sobre se
poderiam ou gostariam de se
casar. É ummundo livre, e percebi
que muitos padres achammuito
difícil lidar com o celibato e sentem
necessidade de uma companhia, de
uma mulher.”

Pelofim
docelibato

» RODRIGO CRAVEIRO

A
ntes de abandonar o tro-
no de São Pedro, deixan-
do-o vacante até o fim do
conclave, o papa Bento

XVI pretende se reunir com os
116 cardeais que elegerão seu su-
cessor para expor as conclusões
do inquérito sobre o escândalo
VatiLeaks. O documento de 300
páginas — dividido em dois capí-
tulos e escrito pelos cardeais Ju-
lian Herranz, Jozef Tomko e Sal-
vatore De Giorgi — traria revela-
ções bombásticas sobre a Cúria
Romana, incluindo uma rede de
agenciamento de encontros ho-
mossexuais, além da existência
de grupos de pressão especializa-
dos em montar e desmontar car-
reiras dentro da Santa Sé e em
desviar recursos multimilioná-
rios do Banco do Vaticano para
usufruto próprio. Seria o último
gesto de um pontífice acusado
pelas vítimas de pedofilia na Igre-
ja Católica de adotar o corporati-
vismo e de não punir os sacerdo-
tes suspeitos de
agressão sexual
contra crianças e
adolescentes. Na
edição de quinta-
feira, o jornal La
Repubblica de-
nunciou que Ben-
to XVI decidiu re-
nunciar depois de
tomar conheci-
mento do dossiê.

O jornal La
Stampa e a revista
Panomara trou-
xeram mais detalhes do novo es-
cândalo que ofusca o conclave.
Os veículos revelaram que o do-
cumento cardinalício será decisi-
vo para a eleição do sucessor de
Bento XVI. E sustentaram que,
após ser informado por várias
ocasiões sobre o andamento das
investigações, o papa se conven-
ceu da necessidade de outro líder
católico — mais jovem, forte e
enérgico — fazer o trabalho de
“limpeza” na instituição. Citado
pelo jornal espanhol El País, o
cardeal Herranz comparou o dos-
siê a uma bolha criada na Cúria,
que explodiu sozinha.

Em entrevista ao Correio, por
e-mail, o padre e teólogo italiano
Ariel Stefano Levi di Gualdo con-
tou que foi o primeiro a tomar co-
nhecimento do “poderoso” lobby
gay dentro do Vaticano — tema
abordado em seu livro E Satana si
fece Trino (Ed. Bonanno, 2011).
“O lobby gay eclesiástico na indi-
cação de dignatários da Cúria Ro-
mana e de bispos e diplomatas é
muito forte. Não creio que ele te-
nha sido a razão para a renúncia
do Santo Padre, mas creio que
ajudou a levar Bento XVI a admi-
tir que, por sua idade avançada,
não teria força suficiente para li-
dar com uma situação que preci-
sa ser corrigida o mais rápido
possível”, declarou. Questionado
sobre o teor do relatório que será
exposto aos cardeais, di Gualdo

criticou o “espírito escandaloso”
do jornal La Repubblica. “Como
homem de fé, eu acredito na exis-
tência do mistério do mal. Eu
acredito que Satã invadiu a Igreja.
Como seus pecados favoritos são
a vaidade e a luxúria pelo poder,
não é de surpreender que o uso
deles engane muitos homens da
Igreja, por meio do sexo e do di-
nheiro”, acrescentou.

Abusos sexuais
Para o padre di Gualdo, o papa

Bento XVI foi traído pelo Vatica-
no, tal qual Jesus Cristo por Judas
Iscariotes. “Por oito anos, ele vi-
veu em uma legítima toca de ví-
boras. E, assim como Jesus, o
Santo Padre foi forçado a carregar
a cruz sozinho”, afirmou. O ho-
landês Janne Geraets, de 59 anos,
disse à reportagem ter conheci-
mento, por meio de um funcio-
nário do Vaticano, que a rede gay
na Santa Sé é um importante
meio de os padres ascenderem
de posição na hierarquia da Igre-

ja. “Alguns desses
religiosos dizem
que, no mundo
secular, a mulher
usa isso (sexo) pa-
ra galgar uma po-
sição melhor. No
Vaticano, é algo
importante entre
os homens”, ad-
mitiu o ativista,
que há 48 anos so-
freu repetidos
abusos sexuais de
um padre de Hee-

renberg (leste da Holanda).
Janne Geraets condena o pon-

tificado de Bento XVI — e a estru-
tura da Santa Sé — pela proteção
aos pedófilos. “Os clérigos têm
grande influência na política de
muitos países. A Igreja não quer
perdê-la”, comentou. “Bento XVI
protegeu todos os padres preda-
dores, ao se recusar a agir contra
bispos e cardeais que guarnecem
os abusadores e ao removê-los de
arquidiocese, para evitar proces-
so”, critica o ativista americano
David Clohessy, 55 anos. “Ne-
nhum bispo foi punido pelo papa
por não seguir as regras que ele
determinou (para lidar com o es-
cândalo). Isso permitiu às autori-
dades continuarem a proteger os
predadores, e não as crianças.”
Clohessy foi vítima de abuso dos
12 aos 16 anos. “Eu fui sexual-
mente abusado, várias vezes, em
viagens fora da cidade e tarde da
noite, pelo padre John Whiteley.
Reportei o caso ao bispo da mi-
nha diocese, em Jefferson City
(Missouri). O padre foi suspenso,
mas jamais removido do ministé-
rio”, disse ao Correio.
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Segredos expostos
Emreunião com116cardeais queelegerão
seu sucessor, BentoXVI apresentarádossiê
sobre redede sexoede corrupçãona Igreja

Vítimas de padres pedófilos

David Clohessy,
55 anos, diretor da Rede de Sobreviventes de Abusados por Padres
(Snap). Foi abusado dos 12 aos 16 anos

“O pontífice fracassou. Bento XVI realizou
alguns atos simbólicos para fazer parecer com
que ele estivesse combatendo o abuso sexual.
Dois exemplos são a punição do padre Marcial
Maciel (fundador da Ordem dos Legionários de
Cristo) e uma atualização das linhas de conduta
para casos de pedofilia. No entanto, a maior
parte de suas ações foi no sentido de abafar os crimes, além de
não terem substância. Bento XVI teve a oportunidade de fazer
mais pelas vítimas de abuso sexual dentro da Igreja Católica. Em
vez disso, fez quase nada.”

JanneGeraets,
59 anos, holandês, vítima de abuso sexual no Monastério Don Rua,
em Heerenberg (leste da Holanda), em 1965

“O papa Bento XVI falhou quase que
completamente em combater os abusos sexuais
contra crianças dentro da Igreja. Ele está
trabalhando por um sistema no qual não se pode
mudar algo que se tornou parte da estrutura da
organização. As leis e as ordens da Igreja, ao longo
dos últimos séculos, não poderiam mudar isso. E
jamais mudarão, pelo menos enquanto a estrutura existente não
entrar em colapso. As posições e a chantagem no meio do
sacerdócio não podem ser banidas, porque a Igreja inteira
perderia sua face, além da confiança do povo comum.”

JuanCarlos Cruz,
46 anos, chileno, executivo. Sofreu abuso sexual na década de 1980,
cometido pelo padre Fernando Karadima

“A Igreja acobertou uma rede de pedofilia durante
vários anos. É uma vergonha que o cardeal
Francisco Javier Errázuriz tenha a oportunidade
de eleger o papa. Trata-se de um homem que
acobertou e protegeu pedófilos. O mesmo vale
para o cardeal Roger Mahony, de Los Angeles, que
encobriu 122 sacerdotes. Bento XVI estava
cercado pelos cardeais Angelo Sodano e Tarcisio Bertone — ambos
protegeram pedófilos de todo o tipo. Em 2001, o então cardeal
Joseph Ratzinger pediu que todos os casos de pedofilia passassem
por ele. Não houve mudanças drásticas. Ele não fez o que devia.”

Euacredito que
Satã invadiu a
Igreja”
PadreAriel S. Levi diGualdo,
teólogo italiano e autor de
E Satana si fece Trino

Operáriosmontam tribunas de imprensa diante daBasílica de SãoPedro, naCidade doVaticano: preparativos para a eleição donovo pontífice

Vicenzo Pinto/AFP

A remoção de uma alta auto-
ridade da Secretaria de Estado
do Vaticano para a Colômbia
atiçou as especulações na mí-
dia sobre uma possível ligação
com o conteúdo do relatório
cardinalício sobre o VatiLeaks
— o escândalo do roubo de do-
cumentos pessoais do papa
Bento XVI. O monsenhor Etto-
re Balestrero atuava como sub-
secretário do Ministério das
Relações Exteriores do Vatica-
no em 2009 e exercia um papel
importante na inserção da ci-
dade-Estado na lista de nações
transparentes sob o ponto de

vista financeiro. O pontífice
decidiu nomeá-lo embaixador
(núncio) na Colômbia.

O padre Federico Lombardi,
porta-voz do Vaticano, insistiu
ontem que a transferência de
Balestrero vinha sendo plane-
jada havia meses e não tem
qualquer relação com o inqué-
rito sobre o VatiLeaks. Nascido
em Gênova, em 21 de dezem-
bro de 1966, Balestrero foi or-
denado sacerdote a 18 de se-
tembro de 1993. Depois de ob-
ter o título em direito canôni-
co, ingressou no serviço diplo-
mático da Santa Sé em 1º de ju-

lho de 1996 e desempenhou
funções nas representações
pontifícias da Coreia, da Mon-
gólia e da Holanda.

De acordo com o site Vati-
can Insider, do jornal La Stam-
pa, ele será substituído da Sub-
secretaria do Vaticano para Re-
lações com Estados por Antoi-
ne Camilleri, ex-secretário par-
ticular de Dominique Mam-
berti, que era imediatamente
superior a Balestrero. A mu-
dança no Vaticano é conside-
rada incomum e de grande sig-
nificado por ocorrer às véspe-
ras do conclave.

Transferência sob suspeita

www.correiobraziliense.com.br

Ouça o depoimento do chileno Juan Carlos
Cruz, vítima de um padre pedófilo.
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