






"Adeus, homens de Deus expõe essa corrupção: 

a infiltração deliberada nos seminários católi

cos por aquilo que Andrew Greeley apelidou de 

'l\!láfia da Lavanda', um círculo de homossexuais 

diletantes, sustentados por uma camada subter

rânea de membros progressistas da hierarquia, 

determinados a mudar as doutrinas, disciplinas e 

missâo da Igreja Católica desde dentro. A partir 

dos seminários, os progressistas aportaram uma 

catástrofe moral no sacerdócio católico". 

"Estamos aqui a tratar de um procedimento 

concebido para [ ... ] frustrar genuínas vocações, 

porque os candidatos são vistos por aqueles que 

estão no controle do aparato vocacional como 

ameaças a suas agendas. Aqueles que estão em 

posições de autoridade em diversos seminários 

são motivados pelo desejo de 'reinventar' o sacer

dócio e redefinir o ministério de Igreja segundo 

seus próprios modelos [ ... l mulheres sacerdo

tisas, paróquias geridas por leigos, um louvor 

secularizado, e uma abordagem 'ligeira' da dou

trina da Igreja - cm outras palavras, uma Igreja 

dessacralizada, politicamente correta". 

"[Pe. Donald B.] Cozzens afirma que 'ho

mens heterossexuais num ambiente predomi

nantemente ou significativamente gay passam, 

em geral, por uma desestabilização crônica, 

sendo um sintoma comum a insegurança'. So

ma-se ao desafio de se estudar, orar e viver em 

seminários gays os 'professores, que contam com 

uma quantidade desproporcional de membros 

de orientação homossexual'. Em outras palavras, 

essa 'subcultura gay', composta tanto por estu

dantes quanto por professores dos seminários, 

dissuadem os homens heterossexuais a continua

rem seus estudos e preparação ao sacerdócio". 

Para conhct.Tr outros títulos publicados, visite: 

www.ecclesiae.com. br 
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INTRODUÇÃO 

Nos meses que precederam a impressão deste livro, católicos ao 
redor dos Estados Unidos se escandalizavam com casos de abuso se
xual no seio do clero católico sendo revelados um após o outro. O 
primeiro a surgir foi o dos notórios crimes de John Geoghan, padre 
excomungado da diocese de Boston acusado de mais de 130 casos de 
abuso sexual ao longo de 36 anos de tripúdio. Ele foi então conde
nado a oito anos de prisão. Como se os repetidos crimes de Geoghan 
já não fossem terríveis o bastante, na semana seguinte o arcebispo de 
Boston, Cardeal Bernard Law - sob pressão crescente do procurador 
geral de Massachusetts - revelou os nomes de outros padres e ex-pa
dres em sua arquidiocese acusados de abuso sexual contra menores. 
A seguir, um homem do Missouri afirmou que o bispo Anthony J. 
O'Connell abusara sexualmente dele quando ele ainda era estudante 
no seminário. O mesmo homem também abriu processo em nível fe
deral, acusando a Igreja Católica dos Estados Unidos de um esquema 
de atividade ilegal - a ocultação sistemática dos crimes sexuais prati
cados pelos padres católicos. 

Os crimes sexuais já eram horríveis o suficiente, mas ainda mais 
chocante foi essa espécíe de acobertamento - o fato de que membros 
da hierarquia da Igreja tenham conscientemente protegido agresso
res sexuais recorrentes e os reinstalado em cargos que propiciavam 
o acesso a novas vítimas. O comentarista (e católico) Patrick. J. Bu
chanan comparou a situação a figurões da Máfia que provêem casas 
protegidas a seus braços direitos. Tal analogia não é incorreta, consi
derando que o bispo James Quinn de Cleveland, em resposta ao pro
cesso federal, sugeriu que os líderes da Igreja deveriam esconder os 
registros de padres molestadores na embaixada do Vaticano, que goza 
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de imunidade diplomática contra intimações. 1 Arthur Austin, que so
freu abuso sexual de um padre de Boston repetidas vezes, expôs a 
situação em termos claros: "Se a Igreja Católica nos Estados Unidos 
não se enquadra na definição de crime organizado, então os america
nos precisam seriamente reexaminar sua concepção de justiça" .2 

A despeito do frenesi alimentado pela mídia, os membros da hie
rarquia da Igreja ainda hesitaram quanto a abrir o jogo. Embora o 
Cardinal Law, de Boston, tenha liberado os nomes dos padres infra
tores aos oficiais de justiça, ele não revelaria à mídia o número de 
sacerdotes envolvidos. Foi somente ao examinar documentos da corte 
e entrevistas com firmas de advocacia locais que o Boston Globe des
cobriu que a arquidiocese havia solucionado, de forma extrajudicial, 
o processo de abuso sexual contra pelo menos 80 padres, só ao longo 
da última década. Mais tarde esse número iria crescer, chegando pró
ximo a uma centena. 

A atitude de Law pareceu característica de muitos bispos ameri
canos, que freqüentemente parecem crer que eles e seus padres não 
estão sujeitos a nenhuma autoridade superior a eles próprios. De fato, 
estamos descobrindo que o que aconteceu em Boston é rotina em 
diversas dioceses; problemas graves, semelhantes a esses, foram reve
lados na Filadélfia, em Los Angeles, St. Louis, Brooklyn, Milwaukee, 
Cleveland e Pittsburgh, para nos limitarmos a apenas alguns exem
plos. Fato é que os católicos ortodoxos3 estão exigindo uma ação 
honesta e direta por parte dos pastores da Igreja. 

A grande questão é: por que isso está acontecendo? A extensão dos 
escândalos de abuso sexual, com todas as suas conseqüências e seus 
acobertamentos, causou perplexidade em muitos fiéis que simples
mente não conseguem entender como isso pôde ocorrer e por que isso 
foi varrido para baixo do tapete durante tanto tempo. 

Eu pesquisei e escrevi este livro ao longo dos últimos dois anos, 
entrevistando mais de 150 pessoas, enquanto jornalista investigativo 
profissional para a imprensa católica, sem ter a mais mínima idéia 
de que a debacle de Boston e suas muitas ramificações eclodiriam no 
mesmo momento em que Adeus, homens de Deus estaria sendo im
presso. Embora eu não tivesse a intenção de escrever um livro sobre 
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abuso sexual no seio do clero, o que eu descobri provê ao menos par
te da resposta à pungente questão: corno isso pôde acontecer? 

Adeus, homens de Deus apresenta evidências documentais apon
tando para que a raiz desse problema - acobertamento e escândalos 
sexuais - se estenda até o próprio local no qual as vocações ao sacer
dócio germinam: o seminário. Freqüentemente, homens que apóiam 
os ensinamentos da Igreja, especialmente referentes à moral sexual, 
são expulsos por serem "homofóbicos rígidos e não caridosos", en
quanto que aqueles seminaristas que rejeitam os ensinamentos da 
Igreja ou que "saem do armário", assumindo serem gays a seus su
periores, têm tratamento preferencial e são ordenados ao sacerdócio 
católico. Uma rede de proteção corrupta nasce em muitos seminários, 
nos quais seminaristas gays são encorajados a "exibir" ou "explorar 
sua sexualidade" de maneiras extremamente inapropriadas. 

Sem dúvida que para o americano comum, católico ou não, muito 
do material apresentado nesse livro será recebido com surpresa - ou 
mesmo choque. No entanto, como um padre recentemente ordenado 
me confiou, após ler o manuscrito de pré-publicação, as revelações con
tidas aqui são conhecidas já há muito nos círculos internos da Igreja 
Católica - entre bispos e padres, sobretudo. O problema nos departa
mentos vocacionais e nos seminários é um profundo conflito espiritual, 
uma doença de proporções catasgtróficas. Este é um livro que busca, 
em primeiro lugar, identificar qual é essa doença, ou pelo menos parte 
dela, esperando que seu agente causador possa ser removido, e o corpo, 
curado. Em resumo, diversas pessoas seqüestraram o sacerdócio com o 
objetivo de transformar a Igreja Católica a partir de seu interior. 

O problema começa no seminário, e a brutal imoralidade sexual e a 
rede de proteção formada em torno dessa imoralidade são apenas dois 
dos problemas principais com os quais os pastores da Igreja Católica 
precisam lidar de forma direta e corajosa, como nos revela Adeus, 
homens de Deus. Fato é que diversos candidatos qualificados ao sacer
dócio foram excluídos por razões políticas ao longo das últimas três 
décadas. Uma discriminação ideológica sistemática veio sendo prati
cada contra seminaristas que apóiam o ensinamento católico quan
to à sexualidade e outros assuntos; e dissidentes dos ensinamentos 
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católicos - inclusive quanto ao tema da homossexualidade - foram 
privilegiados. 

Adeus, homens de Deus expõe essa corrupção: a infiltração delibe
rada nos seminários católicos por aquilo que Andrew Greeley apeli
dou de "Máfia da Lavanda ", um círculo de homossexuais diletantes, 
sustentados por uma camada subterrânea de membros progressis
tas da hierarquia, determinados a mudar as doutrinas, disciplinas e 
missão da Igreja Católica desde dentro. A partir dos seminários, os 
progressistas aportaram uma catástrofe moral ao sacerdócio católi
co. Para que os escândalos sexuais que abalaram a Igreja Católica 
cessem, os indivíduos responsáveis por essa catástrofe moral devem 
ser extirpados da hierarquia. Somente então é que a "sombra negra 
de suspeita" será removida de "todos os outros bons padres que de

sempenham seu ministério com honestidade e integridade, e freqüen

temente em heróico auto-sacrifício" .4 

Finalmente, uma observação quanto ao anonimato: algumas de 

minhas fontes pediram para permanecer anônimas por razões óbvias 

- padres, por conta do medo de punição da parte de seus bispos ou 

irmãos padres; e seminaristas, por acreditarem que sua franqueza po

deria colocar suas chances de ordenação em risco. Conforme você ler 

este livro, entenderá que uma única observação crítica pode significar 

o "não-endosso" (em outras palavras, expulsão do seminário). Alguns 

ex-seminaristas e aqueles que ainda não foram aceitos num programa 

de formação também preferiram permanecer anônimos para maximi

zarem suas chances de serem aceitos numa determinada diocese ou 

ordem religiosa. Quando um pseudônimo é adotado, o nome apare

cerá, pela primeira vez, acompanhado de um asterisco, como segue: 

John. P. Jones."' Há muitos outros sujeitos que eu entrevistei apenas 

para dar respaldo à investigação. Eles nem mesmo querem que seus 

comentários sejam publicados, ainda que anonimamente, temendo 

que suas identidades sejam reconhecidas por seus superiores pelos 

próprios detalhes de suas situações particulares. 
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CAPÍTULO 1 

UMA CRISE ARTIFICIAL 

O ARCEBISPO CURTISS DIZ QUE A ESCASSEZ DE 
PADRES É ALGO "ARTIFICIAL E PREMEDITADO" 

"A mim me parece que a 'crise' das vocações é causada por gente que quer 

mudar a agenda da Igreja, gente que não apóia os candidatos ortodoxos, 

leais ao magistério do Papa e dos bispos, que, na verdade, desencoraja can

didatos aptos na busca pelo sacerdócio e pela vida religiosa consagrada tais 

como definidos pela Igreja". 

- Elden F. Curtiss, Arcebispo de Omaha 

Já em 1966, apenas um ano passado do encerramento do Concílio 
Vaticano II, o padre jesuíta Robert E. McNally previu uma redução da 
quantidade de padres na Igreja. Ele acreditava que uma crise iminente 
nas vocações iria devastar o sacerdócio católico. De fato, ele afirmou 
que essa redução seria tão severa que, "no decorrer do próximo sé
culo, o sacerdócio católico poderá quase desaparecer". 1 Era uma pre
visão surpreendente, já que proferida ao cabo da "época de ouro do 
sacerdócio" nos Estados Unidos,2 no mesmo ano em que o número 
de inscrições em seminários atingia seu auge no país. No entanto, as 
estatísticas confirmam pelo menos a primeira parte da profecia de 
McNally: há menos homens estudando para o sacerdócio, ao final do 
século XX, do que 30 anos antes. De 1966 a 1999, o número total de 
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seminaristas caiu de 39,638 para 4,826.] E de 1965 a 1998 o número 

de seminaristas em vias de se graduar (aqueles que estavam a menos 

de quatro anos da ordenação) caiu de 8,325 para 3,158, enquanto 

que as ordenações sacerdotais durante esse mesmo período caíram de 
994 para 509 ao ano.4 

Desde os anos 70, quando ficou óbvio que o número de vocações 

estava despencando, os católicos dos Estados Unidos passaram a ser 

bombardeados com avisos que a redução no número de padres pode

ria em breve privá-los dos sacramentos. Os previsores da catástrofe 

estão entre nós, até hoje, profetizando, a despeito das evidências em 

contrário, que a redução na quantidade de padres continuará a piorar 

até que, como previu McNally, o sacerdócio esteja quase extinto.5 

Como explicar a "crise vocacional"? Por que, desde o Concílio Va

ticano II, a Igreja Católica nos Estados Unidos parece observar cada 

vez menos jovens se dedicando a uma vida de sacrifício por meio do 

sacerdócio? A culpa foi imputada a diversos fatores, incluindo o ma

terialismo, o ateísmo prático e filosófico, ceticismo, subjetivismo, indi

vidualismo, hedonismo, injustiça social; pais que não querem que seus 

filhos sejam padres; e a perspectiva de uma vida de celibato percebida 

como uma "expectativa irreal". O fracasso em se instruir corretamen

te a juventude católica na fé é também outro fator importante. 

Existe um componente instrumental desse problema, contudo, 

que até recentemente recebeu pouca atenção. Num artigo datado de 

1995, o Arcebispo Elden F. Curtiss acusava diretores espirituais e ou

tras pessoas diretamente responsáveis por promoverem as vocações 

como providos de um "ódio mortal" contra o sacerdócio masculino e 

celibatário. O artigo, publicado pela primeira vez no jornal da diocese 

do Arcebispo, o Catholic Voice, foi reimpresso no Our Sunday Visitar 

para distribuição nacional. Curtiss, Arcebispo de Omaha, Nebraska, 

fez uma impressionante observação baseada, diz ele, em sua experiên

cia enquanto ex-diretor vocacional diocesano e reitor de seminário: 

"A mim me parece que a 'crise' das vocações é causada por 
gente que quer mudar a agenda da Igreja, gente que não apóia 
os candidatos ortodoxos, leais ao magistério do Papa e dos 
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bispos, que na verdade desencoraja candidatos aptos na busca 
pelo sacerdócio e pela vida religiosa consagrada tais como 
definidos pela Igreja. Eu pessoalmente tenho conhecimento 
de alguns diretores vocacionais, equipes vocacionais e qua
dros de avaliação que excluem candidatos que não apóiam a 
possibilidade da ordenação de mulheres ou que defendem o 
ensinamento da Igreja quanto ao controle artificial de natali
dade, ou que exibem forte piedade para com certas práticas 
devocionais como o terço do rosário" .6 

Em outras palavras, os próprios membros da Igreja, com responsa
bilidade direta em promover e encorajar as vocações, estão excluindo 
candidatos qualificados ao sacerdócio. Ademais, esse problema não 
se restringe a umas poucas pessoas, mas se alastra por praticamente 
todo o sistema de recrutamento e treinamento de novos padres. Em 
poucas palavras, a redução no número de padres não é causada por 
uma falta de vocações, mas por atitudes e políticas que deliberada 
e efetivamente impedem o desenvolvimento de verdadeiras vocações 
sacerdotais. 

Curtiss ocupou rapidamente as manchetes do país, declarando que 
a diminuição no número de padres era "artificial e premeditada". As 
mesmas pessoas, diz ele, que desencorajaram as vocações sacerdo
tais voltam-se agora para promover a ordenação de homens casados 
e mulheres, e substituírem as vocações que eles mesmos abortaram. 
Eles exploram a escassez de vocações que eles mesmos ajudaram a 
criar, fazendo avançar os esforços em prol de um "sacerdócio reinven
tado" que abertamente rejeita as definições da Igreja para o ofício do 
rito latino, que diz que o ministério deve ser exercido exclusivamente 
por homens celibatários. 

Afastar candidatos que aberta e orgulhosamente aceitam os ensi
namentos da Igreja, e que almejam especialmente a ordenação sacer
dotal, foi comparado a "um recrutador da Marinha afastando candi
datos que confessem seu amor pelos Estados Unidos". 7 A conclusão 
é, portanto, que não há redução no número de vocações; atualmente 
há diversos jovens rapazes que exibem aquilo que Curtiss chama de 
"ortodoxia" - lealdade aos ensinamentos da Igreja - que não são 
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admitidos em ordens religiosas, especificamente por conta de suas 

c~enças ortodoxas. Resulta daí uma "crise" de discriminação ideoló
gica. 

Curtiss também aponta que não há crise vocacional nas dioce

ses que apóiam os candidatos ortodoxos, mas, ao contrário, um au

mento das vocações sacerdotais. Em artigo posterior publicado na 

Social Justice Review, Curtiss explicou que quando as dioceses e or

dens religiosas não demonstram nenhum tipo de ambigüidade quanto 

ao sacerdócio, promovendo-o exatamente como a Igreja define esse 

chamado, quando há um sólido apoio às vocações, e um mínimo de 

dissidências quanto ao sacerdócio masculino e celibatário, aí então 

são registrados aumentos no número de candidatos respondendo aos 

seus chamados. Ao falar sobre sua própria arquidiocese de Omaha, o 

Arcebispo diz sentir-se encorajado pelo "forte impulso de vocações ao 

sacerdócio" e "claras indicações de crescimento nos anos por vir". 8 

Ele explica as razões para o sucesso em Omaha: 

"Nossa estratégia vocacional é extraída de exemplos de 

sucesso em outras dioceses: uma forte base ortodoxa que pro

move lealdade ao Papa e ao bispo; um diretor vocacional e 

uma equipe vocacional que claramente apóiam o sacerdócio 
masculino e celibatário, e comunidades religiosas leais ao ma

gistério; um corpo presbiteral [i.e., padres de uma determina

da diocese] que se compromete pessoalmente com o ministé

rio vocacional da arquidiocese; dois grandes clubes Serra em 

Omaha, que programam constantemente atividades de exten

são para acessar potenciais candidatos; mais e mais pais que 

encorajam seus filhos a considerarem a vocação sacerdotal e a 
vida religiosa; devoção eucarística nas paróquias com ênfase 

na oração pelas vocações e comitês vocacionais na maioria de 

nossas paróquias, focadas em promover convites pessoais e 

em nutrir as vocações" .9 

O Arcebispo também citou o êxito do número de vocações em 

Lincoln e Arlington, 10 duas dioceses guiadas, à época, por bispos que 

também apoiavam as vocações ortodoxas. O padre James Gould, en

tão diretor vocacional da diocese de Arlington 11 no norte de Virgínia, 

faz ecoar a posição de Curtiss ao explicar sua fórmula de sucesso: 
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"uma inabalável lealdade ao Papa e ao magistério; constante adora
ção do Santíssimo Sacramento nas paróquias, com ênfase na oração 
pelas vocações; e o firme esforço por parte de um significativo núme
ro de padres diocesanos em ajudar jovens a estarem abertos à vontade 
do Senhor em suas vidas" .12 

Curtiss poderia igualmente apontar para qualquer outra paróquia 
ortodoxa de sucesso pelo país. Sua própria arquidiocese de Omaha, 
tida como uma das mais conservadoras no Meio-Oeste, ordenou uma 
média de sete homens por ano de 1991 a 1998 (56 no total) para uma 
população de apenas 215,000 católicos. Compare-se esse dado com 
a diocese de Madison ou Wisconsin, muito mais progressistas (e com 
uma população católica ligeiramente maior), que ordenou um total 
de quatro homens durante o mesmo período de oito anos. 

Nas ortodoxas dioceses de Rockford, Illinois, o Bispo Thomas Do
ran ordenou oito padres em 1999, o maior número de ordenação em 
41 anos. Arlington ordenou 55 homens ao sacerdócio de 1991a1998 
sob o episcopado de John Keating. Em 1985 Keating dispunha de 90 
padres diocesanos. Uma década mais tarde eram 133, um aumento 
de quase 50%. E, sob a liderança ortodoxa do bispo John J. Myers, a 
diocese de Peoria,13 com uma população católica de apenas 232,000 
pessoas, ordenou 72 padres nos anos 1991-98, numa média de nove 
por ano. Comparativamente, a arquidiocese de Milwaukee, sob a li
derança do Arcebispo Rembert Weakland, com uma população ca
tólica três vezes maior que aquela de Peoria, ordenou apenas dois 
padres em 2011, enquanto que Detroit, com 1.5 milhão de católicos 
(quase sete vezes o número de Peoria), ordenou uma média de apenas 
sete homens por ano de 1991 a 1998. 

Outras arquidioceses como Denver e Atlanta mudaram o rumo 
de seus programas vocacionais ao apoiarem ativamente as vocações 
ortodoxas e promovendo fidelidade ao ensinamento da Igreja, ao 
mesmo tempo em que enfatizavam o papel tradicional do padre, tal 
como definido pela Igreja Católica. Atlanta tem, agora, 61 semina
ristas, partindo dos apenas nove de que dispunha em 198.5. Denver 
ostentou 68 seminaristas em 1999, partindo de 26 em 1991. Somados 
aos seminaristas diocesanos de Denver, 20 outros estavam estudando 
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para o Caminho Neocatecumenal e nove para outras ordens. Todos 
eles servirão à arquidiocese de Denver quando forem ordenados. 

A ortodoxia produz vocações. Isso é provado pelo sucesso das dio
ceses mencionadas acima. A recíproca também é verdadeíra: a dissidên
cia mata as vocações. O mero bom senso já diz que ninguém desejaria 
se entregar a uma organização cujos líderes estão constantemente se 
queixando de suas fundações mesmas. Rapazes jovens, em geral, não 
irão se comprometer com dioceses ou ordens religiosas que discordam 
da doutrina da Igreja. "Eles não querem ser confrontados com agendas 

que não são aquelas da Igreja, nem com movimentos radicais quedes

prezem seu desejo de ser padre", escreve o Arcebispo Curtiss.14 

Aquelas dioceses que promoveram dissidências com o magistério 

da Igreja testemunharam o mais vertiginoso declínio nas vocações, e 

experimentam, agora, a grave redução no número de padres já pre

vista. A arquidiocese de Milwaukee, sob a liderança do Arcebispo 

Rernbert Weakland, é reputada como a mais progressista e menos 

ortodoxa arquidiocese dos Estados Unidos. Milwaukee tinha, em 

1990, um número significativamente menor de seminaristas, um ter

ço do número de algumas dioceses com um quarto de seu tamanho. 

Weakland, é claro, soou o alarme da urgente escassez de padres. Em 

1991 ele distribuiu uma carta pastoral aos católicos de Milwaukee, 

dizendo ao seu rebanho que ele ordenaria homens casados ao sacer

dócio, caso Roma aprovasse. O Vaticano foi perturbado pela decla

ração pública de Weakland e repreendeu o Arcebispo por seus co

mentários "deslocados". Alguns anos mais tarde ele, uma vez mais, 

expressou suas dúvidas quanto ao sacerdócio masculino e celibatário: 

no verão de 1995 ele foi consignatário de uma declaração tratando 

do papel da Conferência de Bispos Americanos em suas relações com 

Roma. Weakland, o único arcebispo a assinar a declaração, expressou 

sua desaprovação da Ordinatio Sacerdotalis, carta pastoral de 1994 

do Papa João Paulo II, que reiterava que a Igreja Católica não tem o 

poder de ordenar mulheres ao sacerdócio. Weakland e seus consigna

tários afirmaram: "A recente carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis 

foi emitida [pelo papa J sem qualquer discussão prévia ou consulta à 

16 



ADEUS, HOMENS OE DEUS 

nossa conferência. Num contexto de sérios questionamentos quanto 
a um ensinamento que muitos católicos julgam carecer de mais apro
fundamento, os bispos se vêem confrontados com diversos problemas 
pastorais diante dessa carta". 

Apenas três outros bispos diocesanos - o restante era composto de 
bispos auxiliares - assinaram a declaração, altamente crítica ao Vatica
no: os bispos Walter Sullivan de Richmond, Virgínia, Raymond Lucker 
de New Ulm, Minnesota, e Kenneth Untener de Saginaw, Michigan. 
Essas três dioceses experimentaram, igualmente, um déficit de ordena
ções sacerdotais. Em 1998, Lucker tinha apenas 55 padres diocesanos 
ativos para servirem 81 paróquias, e apenas nove homens, incluindo aí 
tanto seminaristas graduados quanto em pós-graduação em Teologia, 
estudando para o sacerdócio.15 Untener, ex-reitor de um seminário em 
Detroit, tinha apenas 79 padres diocesanos ativos para suas 110 paró
quias, com apenas quatro seminaristas, para uma população católica 
de 140,000.16 Saginaw teve uma média de menos de uma ordenação 
por ano ao longo da década de 1990. Os números de Sullivan no sul 
da Virgínia são também miseráveis, especialmente em contraste com 
a diocese irmã de Richmond, aquela de Arlington, ao norte. No início 
dos anos 1990, São Francisco, sob o Arcebispo John Quinn, e Chicago, 
sob Joseph Bernardin, também tiveram registros abismais. 

O primeiro artigo de Curtiss, ao ser publicado em Our Sunday Vi
sitar, gerou uma massa de reações, tanto positivas quanto negativas. 
As respostas mais incisivas vieram de um grande número de direto
res vocacionais que rejeitaram completamente a tese de Curtiss. O 
National Catholic Reporter (NCR), jornal semanal gerido por leigos, 
publicado em Kansas City, Missouri, foi o primeiro a responder. Em 
20 de outubro de 1995, o NCR lançou uma matéria especial com o 
objetivo de refutar as afirmações de Curtiss. Ainda assim, o artigo fez 
mais em prol de confirmar a análise do arcebispo do que de refurá-la. 
A jornalista Pamela Schaeffer, contratada do jornal, entrevistou diver
sos diretores vocacionais cujos comentários de fato forneciam evidên
cias para confirmar as observações de Curtiss. O padre Robert Flagg, 
diretor vocacional da arquidiocese de Boston, admitiu ter problemas 
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com potenciais seminaristas que apresentavam "idéias preconcebidas 
sobre a Igreja" ou que estavam "rigidamente fechados em suas posi
ções" .17 A afirmação de Flagg levantou uma séria de questionamen
tos sobre se os ensinamentos do magistério da Igreja seriam por ele 
considerados como "idéias preconcebidas" ou se o engajamento num 
sacerdócio masculino e celibatário seria um claro sinal de "rigidez". 
O Padre John Klein, diretor vocacional da arquidiocese de Chicago, 
admitiu, de maneira similar, acreditar que homens jovens que dese
jam "agarrar-se a algo" não são apropriados para a ordenação. Ele 
comparou o sacerdócio a um passeio numa montanha-russa. "Se você 
mantiver suas mãos dentro do carrinho você irá aproveitar o passeio. 
Mas se você tentar se agarrar a algo, irá se machucar" .18 

Outros diretores vocacionais entrevistados na matéria da NCR di
zem que se sentiram "perplexos, assustados e abalados" pelo relato de 
Curtiss. Questionando suas conclusões, eles por diversas vezes citam 
~rigidez" enquanto algo oposto à "ortodoxia'', e como sendo a causa 
da rejeição dos candidatos ao sacerdócio. Flagg, de Boston, diz estar 
procurando candidatos que possam "se mover junto com a Igreja". 
Klein, de Chicago, reiterou esse mesmo ponto, dizendo que o futuro 
da Igreja é "tremendamente animador, mas imprevisível". 

Em privado, relata Schaeffer, os diretores vocacionais se queixa
vam, dizendo que as dioceses que não estão experimentando uma 
redução no número de vocações estão aceitando homens com uma 
"visão rígida e conservadora da Igreja", em alguns casos até mesmo 
candidatos rejeitados por suas dioceses de origem. Flagg se gaba de 
que apenas um de seus padres ordenados para Boston naquele ano 
pertencia à arquidiocese. O outro vinha do Vietnam, ele explica. 

O padre de Arlington, James Gould, respondendo na revista Crisis, 
rejeitou a acusação de Flagg, chamando a atenção para o fato de que 
apenas seis dos 42 seminaristas de Arlington daquele ano não eram na
tivos da Virgínia do Norte. Ele também defendeu a prática de aceite de 
candidatos rejeitados em suas dioceses de origem: "Há alguns diretores 

vocacionais deixando bons candidatos de fora. Ao serem questionados 
sobre a ordenação de mulheres ou homens casados, os candidatos que 

respondem em apoio à Igreja são freqüentemente rejeitados" .19 

18 



ADEUS, HOMENS DE DEUS 

Schaeffer admite a qual campo adere ao concluir seu artigo com 
uma citação do sociólogo da Universidade de Wisconsin Richard 
Schoenherr, ele próprio um ex-padre, que diz, "Há, de fato, muitas 
pessoas que pensam que o sacerdócio exclusivamente masculino e 
celibatário, que serviu bem ao mundo no passado, não mais seja viá
vel" .20 Afirmações tais como a de Schoenherr servem apenas para en
fatizar o ponto essencial sustentado por Curtiss. 

*** 

Durante o Ano do Jubileu de 2000, eu dediquei muito tempo e 
energia entrevistando dezenas de seminaristas, ex-seminaristas, pa
dres recém-ordenados, professores de seminários e diretores voca
cionais. Os 125 entrevistados representam cerca de 50 dioceses e 22 
seminários maiores (alguns dos quais foram fechados). Cada entre
vistado descreveu-se a si mesmo como mais ou menos representante 
do "seminarista ortodoxo" ao qual aludia o arcebispo Curtiss. Esses 
são homens leais aos ensinamentos da Igreja, que vêem o papa como 
pai espiritual e líder, rezam o terço e apóiam o sacerdócio masculino 
e celibatário. Eles não têm nenhum interesse em apoiar agendas que 
não aquela da Igreja. Seus testemunhos, amiúde sustentados por evi
dências documentais, são notavelmente consistentes. 

Eles descrevem os vários obstáculos propositalmente colocados 
no caminho de autênticas vocações sacerdotais, conduzindo os se
minaristas ortodoxos à expulsão ou ao abandono voluntário - e isso 
considerando, em primeiro lugar, que eles já tenham sido aceitos no 
programa do seminário. Esses obstáculos incluem, comumente: 

• abordagem tendenciosa do processo seletivo; 

• aconselhamento psicológico antiético; 

• membros do corpo docente e diretores espirituais focados em 
detectar sinais de ortodoxia entre os seminaristas; 

• uma vida prática, por parte de alguns estudantes e membros da 
hierarquia, incompatível com os padrões da Igreja; 

• apoio às práticas e agendas homossexuais; 

• promoção de idéias e ensinamentos que erodem o Credo católi
co nas doutrinas mais fundamentais da Igreja; 
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• aberto desprezo pela correta liturgia e devoções tradicionais; 

• manipulação e abuso espiritual e psicológico. 

Certamente devemos saber, desde já, que nem todo candidato que 
entra num seminário tem genuína vocação ao sacerdócio. O seminário 
é um local concebido para ajudar o homem a discernir tal vocação. 
Muitos acabam deixando seus estudos por concluírem que a vocação 
sacerdotal não é para eles. Outros são corretamente afastados das ins
tituições devido a irregularidades que indicam que o candidato não tem 
o perfil apropriado ao sacerdócio: perversões sexuais, vícios, proble
mas mentais ou emocionais, incompetência, falta de vontade de aceitar 
o ensinamento da Igreja ou falta de habilidades sociais ou pessoais. 

Entretanto não estamos aqui a tratar de um procedimento conce
bido para joeirar as falsas vocações, mas antes de um sistema conce
bido para frustrar genuínas vocações, porque os candidatos são vistos 
por aqueles que estão no controle do aparato vocacional como amea
ças às suas agendas. Aqueles que estão em posições de autoridade 
em diversos seminários são motivados pelo desejo de "reinventar" 
o sacerdócio e redefinir o ministério de Igreja segundo seus próprios 
modelos. Esse modelo inclui, geralmente, mulheres sacerdotisas, pa
róquias geridas por leigos, um louvor secularizado, e uma abordagem 
"ligeira" da doutrina da Igreja - em outras palavras, uma Igreja des
sacralizada, politicamente correta. 

Confrontada com esse "esforço determinado", nas palavras do 
Arcebispo Curtiss, encarregada de fazer algo quanto aos obstinados 
dissidentes que desencorajam as vocações ortodoxas, a hierarquia 
dos EUA mostrou, em sua maior parte, uma singular falta de determi
nação, preferindo tolerar injustiças manifestas a retomar o poder do 
processo de formação sacerdotal das mãos daqueles que usaram seus 
poderes em detrimento da Igreja. 

O seminarista ortodoxo e insatisfeito é raramente apoiado em suas 
queixas; ele é, com freqüência, rotulado como sendo um causador de 
problemas ou um reacionário fanático, rígido e inapto ao sacerdócio. 
Após ser expulso de um seminário, ele é freqüentemente rejeitado pe
los outros, com efeito taxado do mesmo modo que o são os potenciais 
depravados sexuais. Assim, tendo sido expulso, é para ele difícil -
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embora nem sempre impossível-, ser aceito em outro seminário, dio
cese ou ordem religiosa. 

A rede de reitores de seminários, psicólogos e formadores de pa
dres é pequena. A comunicação necessária para purgar os homens 
ortodoxos do sistema de seminários faz-se de maneira rápida. Quan
do o seminarista ortodoxo se inscreve para transferir-se a uma outra 
diocese, ele é invariavelmente questionado se já esteve em outro semi
nário anteriormente. É uma justa questão. Se a resposta for positiva, 
uma ligação é feita ao seminário precedente, e uma avaliação negativa 
do reitor, psicólogo e/ou diretor espiritual é recebida. Isso se aplica 
não apenas ao seminarista que foi formalmente expelido, mas tam
bém àquele que deixou o seminário por sua própria iniciativa, movi
do por frustração ou desgosto. O problema aqui é com as avaliações 
e expulsões injustas. 

Infelizmente, muitos dos seminaristas que são tratados de maneira 
injusta e literalmente abusados - emocionalmente e espiritualmen

te - partem com o rabo entre as pernas. Saem dali incógnitos, com 

pouco ou nenhum recurso ante as injustiças sofridas. Muitos acredi

tam ter recebido um autêntico chamado para servir a Deus enquanto 

CRISE NOS SEMINÁRIOS 
Número de homens estudando para se tornarem padres 
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padres, mas sentem não ter para onde ir. Outros dentre aqueles que 
sentiram um chamado ao seminário crêem no julgamento tendencio
so das equipes de formação, que afirmam que eles não se adequam 
ao sacerdócio. Em alguns casos isso é verdade e se evidencia ao se
minarista. Mas em todos os outros casos, que são muitos, o jovem 
parte confuso, sem saber muito bem por que é que ele não tem o perfil 
adequado ao sacerdócio, mas aceitando a conclusão assim mesmo. 
Outros partem escandalizados, mas constrangidos em dividir com 
seus amigos e familiares - que vinham rezando por eles - a razão pela 
qual tiveram de deixar o seminário católico. Muitos terminam com 
reputações manchadas, enquanto outros concluem que fracassaram 
ou foram rejeitados por motivos psicológicos ou emocionais. 

*** 

Esse livro foi escrito para trazer à luz abusos cometidos nos seminá
rios dos EUA ao longo das três últimas décadas, para que aqueles que 
estão de fora da subcultura dos seminários possam entender o que está 
agravando a crise vocacional neste país (assim como em outros). Ele foi 
escrito na esperança de encorajar a reforma urgentemente necessária 
em muitos seminários. Este livro almeja despertar o laicato para que 
exija uma maior responsabilidade por parte das instituições encarrega
das de educar e formar padres para as gerações futuras. 

Ao mesmo tempo, Adeus, homens de Deus irá apontar os sinais 
inconfundíveis de que essa situação deplorável está ao menos come
çando a se reverter. Jovens rapazes que, agora, na aurora do século 
XXI, entram em seminários ao redor do país têm um perfil muito mais 
ortodoxo que os seminaristas de 20 ou 30 anos atrás. Seu número tam
bém cresce lentamente. Cada vez mais dioceses e seminários estão cor
rigindo seus programas, percebendo que os seminaristas têm um foco 
espiritual muito mais intenso do que aquele das últimas décadas. Há 
razões para crer que as dioceses e ordens religiosas superarão a crise 
vocacional sem ter de "reinventar o sacerdócio", nem tampouco criar 
um "novo modelo de Igreja" no qual padres católicos são reduzidos a 
ministros sacramentais. Mas, para tanto, diversos problemas devem ser 
corrigidos de forma objetiva, e muitas mudanças precisam ser feitas. 
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SUFOCANDO O CHAMADO 

O CAMINHO RUMO À ORDENAÇÃO DE ALGUNS HOMENS 
É INTERROMPIDO LOGO APÓS HAVER COMEÇADO 

"Eu percebi na noite de sábado que não poderia confiar nas pessoas que 

conheci ali para discernir se eu tinha a vocação sacerdotal ou não. Eu estava 

bem consciente de que não seria capaz de lidar com o convívio e os estudos 

numa atmosfera de tamanha dissidência e desobediência". 

- KEVIN ROWLES, ex-candidato de um seminário 

Mesmo antes de um jovem estar pronto para se inscrever num se

minário, existem diversas forças no interior da Igreja que trabalham 

contra a possível vocação sacerdotal que ele está tentando discernir. 

A feminização da liturgia, uma catequese pobre, padres covardes, e 

os diversos escândalos sexuais envolvendo o clero católico são, entre 

outros, fatores que desencorajam o jovem que busca discernir sua 

vocação. 

Cada fator desses é um escândalo por si só, na medida em que cada 

um deles instala entraves indevidos no meio do caminho do sujeito 

que busca cumprir a vocação dada por Deus. Este não é o lugar para 

elucubrarmos a respeito da pobreza da liturgia e da catequese, mas 

basta que digamos que esses são fatores capazes de desencorajar jo· 

vens sãos que querem servir a Igreja através do sacerdócio ordenado. 
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Mais diretamente relevante ao assunto em questão é o escânda
lo da falta de modelos do papel propriamente masculino na Igreja. 
Muitos dos homens que entraram recentemente nos seminários na 
América do Norte, Europa e, presumivelmente, no restante do mun
do, olhavam diretamente para o Papa João Paulo II como modelo 
vivo desse papel na Igreja. Um excelente modelo, de fato - alguns 
prevêem que ele um dia seja visto como um dos maiores santos que 
a Igreja Católica já produziu - o Santo Padre é, por conta de seu car
go, contudo, uma figura distante da vida diária desses homens, e se 
esperaria que eles pudessem olhar para os padres locais em busca da 
orientação e encorajamento necessários para prosseguirem na busca 
da ordenação, e por um modelo tangível de crescimento na santidade. 

O Papa São Pio X proferiu sábias palavras quando escreveu sobre 
a necessidade de santos exemplos do exercício do papel do padre. 
"Para que Jesus Cristo reine no mundo, nada é mais necessário do 
que a santidade do clero, para que com seu exemplo, palavra e conhe

cimento eles possam ser guia dos fiéis". 1 

É através do exemplo e da influência pessoal que padres dedica

dos, piedosos, inteligentes e bem formados atrairão os candidatos de 
amanhã ao sacerdócio. O fato de que isso não está acontecendo, em 

diversos locais, é pouco discutido, mesmo entre os mais zelosos advo
gados do status quo. 

Esses exemplos positivos do papel do padre devem estar por toda 

parte na vida católica - nas paróquias, faculdades, seminários, e até 

mesmo nas chancelarias.2 Eles devem estar, especialmente, nos escri

tórios vocacionais, entre os clérigos encarregados de continuamente 

encorajar e promover as possíveis vocações ao sacerdócio para suas 

dioceses ou ordens religiosas. Diretores vocacionais, tanto do passado 

quanto do presente, como o Padre James Gould de Arlington, Padre 

Marty Heinz de Rockford ou o Arcebispo John J. Myers (ex-diretor 
vocacional e em seguida bispo da diocese de Peoria) de Newark, ofe

recem excelentes modelos de tal; eles provêem um exemplo positivo 

do exercício de seus papéis às novas gerações através de trabalho 
duro; padres comprometidos que se esforçam pela santificação pes-
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soal e visam a pregar o Evangelho tal como o ensina a Igreja. O sacri

fício por eles feito é óbvio, e os resultados por eles gerados entre os 

seminaristas - tanto em quantidade quanto em qualidade - abundam 

em evidências. 

Infelizmente, a Igreja Católica nos EUA e em diversas outras nações 

ocidentais não tem sido abençoada com uma abundância de tais exem

plos positivos de padres nas paróquias, faculdades, seminários, ou es

critórios vocacionais. É o contrario que, com muita freqüência, ocorre. 

O Padre Joseph Illo, diretor vocacional da diocese de Stockton, Cali

fórnia, atesta esse fato com um ponto de vista "interno". Ele explica: 

"O que torna o sacerdócio difícil hoje em dia não são as 
longas horas de trabalho ou as mudanças de cultura, que pa

dres de todas as épocas tiveram de enfrentar. É o nosso bai

xo nível moral, causado pela traição ou estupidez em nossas 

próprias fileiras. É ver padres assistindo a televisão à tarde. É 

ouvir padres justificando vícios perversos. É viver com padres 

que preferem se embebedar um pouco antes do jantar do que 
rezar o breviário juntos" .3 

Esse tipo de "traição e estupidez" se dá em grande escala, mesmo 

entre o clero que trabalha para alguns escritórios vocacionais. John 

Sillasen, de San Bernardino, Califórnia, cogitou estudar para o sacer

dócio ao longo dos últimos 35 anos. Sillasen, que agora já tem seus 50 

anos, relata ter "investigado a vocação sacerdotal em diversos perío

dos e lugares, sem nunca ter um bom sentimento" quanto às dioceses 

que ele serviria, baseado em sua interação com padres que, como ele 

diz, pareciam afeminados quando não homossexuais, e não apoiavam 

nem de longe as proposições da Igreja. "Eu podia sentir algum pro

blema grave antes mesmo de tomar ciência dos grandes problemas na 

Igreja de hoje", ele explica. 

Após ouvir um discurso feito pelo Bispo Gerald R. Barnes, que 
falava da severa redução no número de padres daquela diocese, ele 

disse, "eu, que me interessava pela vocação sacerdotal, senti repulsa à 

idéia de me aproximar da diocese de San Bernardino". Um dos pro

blemas ligados à falta de exemplos adequados do papel masculino no 
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sacerdócio daquela diocese, ele explica, se encontra no fato de que, 
quando Barnes lhe apresentou o diretor da "equipe vocacional", tra
tava-se de uma freira. 

O Padre Eduard Perrone, da arquidiocese de Detroit, encorajou 
fortemente as vocações sacerdotais em sua paróquia na região central 
de Detroit, para a qual muitos jovens ortodoxos foram atraídos desde 
fora dos limites da paróquia. Perrone aponta simplesmente que esses 
aspirantes a padre, jovens rapazes comprometidos com a fé, "querem 
salvar almas, estar em contato com a missa; eles querem pregar e es
pecialmente converter". Ele acrescenta: 

"Mas quando esses jovens rapazes vão à missa em suas pa
róquias locais, o que eles encontram é, no mais das vezes, uma 
atmosfera de boate, confortável e agradável, com um piani
nho tilintando ao fundo. Pode ser que eles dêem boas risadas, 
mas esses jovens rapazes não testemunharão nenhum tipo de 
disciplina, em sentido cultural. É difícil enraizar a fé desse 
modo. Esse jovem que, cercado por um melhor ambiente, po
deria sentir-se inspirado a seguir sua vocação, pode pensar 
'Bom, um padre até que é um sujeito legal, mas isso não é pra 
mim. O sacerdócio é para alguém que quer falar com velhas 
senhoras. Já eu quero ser médico ou comentarista esportivo. 
Não quero perder meu tempo"'. 

Para aqueles que se sentem suficientemente inspirados para ao 
menos investigarem a vocação ao sacerdócio, muitos deles são rapi
damente desestimulados quando apresentados aos programas voca
cionais e ao seminário. Algumas dioceses, por exemplo, têm fins de 
semana de "portas abertas" para potenciais seminaristas. Os jovens 
interessados no sacerdócio são convidados a experimentar a vida no 
seminário, vivendo no seminário local por dois ou três dias. Infeliz
mente, muitos candidatos potenciais logo percebem que algo está 
terrivelmente errado no seminário. Um aspirante a seminarista do 
Seminário Sacred Heart de Detroit, por exemplo, relata que durante 
um fim de semana de discernimento em meados dos anos 1990, can
didatos potenciais e seminaristas sentavam-se juntos para assistir a 
um "filme proibido para menores de 17 anos" sobre jovens garotas 
preparando-se para fornicar. Esperando poder viver um ambiente de 
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alta espiritualidade que conduzisse à oração, ao louvor e ao estudo, 
o jovem rapaz experimentou um ambiente nada inspirador, para não 
dizer repulsivo do ponto de vista espiritual. 

Outros, que hoje já foram ordenados padres, confirmam esse rela
to dos filmes exibidos em fins de semana de discernimento, explican
do que os encarregados desses eventos eram os atuais seminaristas, 
"que nem sempre integravam fé e escolhas da maneira correta". 

O Padre Andrew McNeil, * hoje padre numa arquidiocese no Meio
Oeste, visitou o seminário de Cincinnati enquanto aspirante a semi
narista no final dos anos 1980. O que ele viu numa tarde de domingo 
foi o bastante para eliminar qualquer desejo que ele pudesse ter de se 
inscrever ali. 

"Dois seminaristas me conduziram, com meu pai, por um 
tour na área dos dormitórios do seminário; era uma tarde de 
domingo, e uma das primeiras coisas que eu percebi foi que 
haviam desenhado chifres no retrato do arcebispo [Daniel) 
Pilarczyk; e a seguir vi um seminarista sair de seu quarto aos 
tropeços - aparentemente ele acabara de acordar - para apa
nhar uma garrafa de whisky num cooler no corredor, eu como 
que entendi que aquele lugar não era exatamente o que eu 
estava procurando". 

Outros são desencorajados pelo tratamento que recebem dos pro
fessores ou administradores do seminário. Paul Sinsigalli tinha 25 
anos quando foi aceito no Seminário Maior St. John's em Boston. Ele 
havia feito sua inscrição e todas as entrevistas sem contar de suas in
tenções a seus familiares e amigos. Ele guardava segredo, diz ele, por 
temer que muitas pessoas de seu meio não o apoiariam, ou mesmo o 
desencorajariam em sua vocação. Uma vez aceito, ele anunciou que 
iria para o seminário, e o desencorajamento que ele temia se tornou 
realidade. "O quê, você está maluco?" era a resposta tipicamente ou

vida por ele. "Literalmente todo mundo que eu encontrei me desen

corajou", lamenta Sinsigalli. 

Em busca de algum apoio, ele ligou para o seminário. Ele pergun

tou ao Padre Bill Spade, novo decano de St. John, se poderia marcar 
um encontro para tratar de sua vocação. "Fui encontrá-lo", conta 
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Sinsigalli, "com o objetivo de contar-lhe o que havia acontecido, e 
obter talvez algum tipo de apoio para me manter firme em meu cami
nho, já que eu não tinha nenhum encorajamento vindo de nenhuma 
outra parte". Durante esse primeiro encontro com o decano da fa
culdade, Sinsigalli ficou chocado. "Esse cara não era nem um pouco 
legal", ele rememora, "muito menos encorajador". 

"Por que eu vou querer me envolver com esse cara?", Sinsigalli 
se perguntou. O resultado óbvio do encontro com Spade foi que ele 
sentiu "repulsa por toda aquela situação". Se o decano do colégio não 
podia compreender um rapaz que queria ser padre, mas só precisava 
de um pouco de encorajamento num momento em que sua vocação 
estava sendo posta à prova por todos a seu redor, ele pensou, ele não 
daria sua vida para estudar para o sacerdócio - pelo menos não ain
da. "Se ele vai ser um idiota comigo toda vez que alguém disser que 

eu estou maluco, por que eu vou fazer isso?" Sinsigalli lembra haver 

pensado. 

O mesmo problema se manifesta nas Ilhas Britânicas. De acor

do com Kevin Rowles, "Na Inglaterra começa-se a 'extirpar' os ho
mens ortodoxos desde o primeiro dia letivo", ele explica. Em 1992, 
Rowles, de Middlesex, estava discernindo a vocação ao sacerdócio. 
Ele se encontrou com o diretor vocacional de uma grande arquidioce
se inglesa, que o aconselhou a participar de um retiro vocacional no 
seminário local. 

"Eu saí desse retiro enojado com o que acontecia ali dentro e nun
ca mais levei adiante a hipótese de uma vocação ao sacerdócio", ele 
admite. Rowles relata que, durante o retiro, que ele descreveu como 
"profano", pediu-se que a meia dúzia de participantes ouvisse e me
ditasse sobre uma gravação da banda de soul americana Kool and the 
Gang. A música, ele disse, era "claramente a respeito do amor entre 
um homem e uma mulher", o que lhe pareceu um assunto estranho 

a se meditar por pessoas aspirando ao sacerdócio e à vida religiosa. 

Eles foram então submetidos a diversos exercícios conduzidos por 
uma freira das Irmãs de Loretto. O mais memorável, relata Rowles, 

era a sessão de pintura. "Pediram que imaginássemos ser árvores, e 
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como nos sentiríamos em tal situação. Pediram em seguida que ima
ginássemos Deus sendo uma árvore. E então a irmã pediu que abrísse
mos nossos olhos e pintássemos a imagem de duas árvores, uma delas 
sendo Deus, e a outra, nós mesmos", ele disse. 

"Acho estranho", ele escreveu numa carta dirigida ao diretor vo
cacional após o fim de semana em retiro, "quando penso na grande 
riqueza espiritual que a Igreja tem a seu dispor, que tais fontes sejam 
usadas para tentar nos ajudar a ver onde Deus age em nossas vidas e 
aonde Ele nos está conduzindo". 

Uma das pessoas que ajudavam os participantes do retiro a dis
cernir sua vocação, naquele fim de semana, era uma jovem noviça 
que ele conheceu apenas sob o nome de Linda. Uma breve conversa 
com Linda revelou que a noviça tinha um grande interesse em ser 
sacerdote. "Ali estava eu, num retiro, e uma jovem mulher querendo 
ser sacerdote supostamente ajudando a discernir a minha vocação", 
relembra Rowles, que achou a situação no mínimo bizarra. 

No sábado daquele retiro, como Rowles o descreveu, a missa foi 

celebrada na sala de estudos do seminário ao invés da capela. "Uma 
mesa de centro baixa, feita de toras ásperas e coberta com um tecido 
verde com hieróglifos egípcios" era usada como altar improvisado. 
Rowles disse ter ficado desconcertado pelas aberrações na liturgia, 
que incluíam o padre vestindo um "sári indiano", os participantes 
passando uma tigela de hóstias consagradas entre si para a distribui
ção da Comunhão, e a mesma canção de Kool and the Gang soando 
imediatamente após a Comunhão. 

Depois, nessa mesma tarde, os participantes do retiro foram convi
dados a uma festa de queijos e vinho, na qual Rowles ficou perplexo 
com a ebriedade dos seminaristas, que cantaram um Salve Regina que 
segundo ele era "muito ofensivo". 

"O golpe final", contudo, diz Rowles, foi a oração noturna. Ao in· 
vés de rezarem a oração noturna devida, tal como prescrito pela Igre
ja, os seminaristas tocaram gravações das canções" Imagine" de John 
Lennon e "My Sweet Lord" de George Harrison. Harrison refere-se 
ao seu senhor Krishna na canção, e a gravação tem claramente wn 
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cântico Hare Krishna/Hare Lama. Uma frase essencial de "Imagine" 
de Lennon é: "Imagine ... que não há religião ... ". 

Àquela altura, Rowles decidiu deixar o retiro, enojado com o se
minário, o diretor vocacional, e a diocese. "Eu percebi na noite de 
sábado que não poderia confiar nas pessoas que conheci ali para dis
cernir se eu tinha a vocação sacerdotal ou não'', disse Rowles. "Eu es
tava bem consciente de que não seria capaz de lidar com o convívio e 
os estudos numa atmosfera de tamanha dissidência e desobediência". 

Jovens com alguma experiência e perspicácia podem entender 
tudo muito rápido apenas observando a liturgia dos seminários. Gre
gory Pearson * participou de um fim de semana de discernimento no 
seminário de Cincinnati no Atheneu de Ohio, em meados de 1990. 
Assistindo à missa no seminário, ele ficou consternado ao perceber 
que os abusos litúrgicos estavam na ordem do dia. "Não se ficava de 
joelhos durante a missa", lembrou Pearson, "e era o próprio arcebis
po quem celebrava. Eu me aproximei da Comunhão e descobri que o 
pão usado como hóstia sagrada era fermentado; era como pão sírio". 
Se o próprio arcebispo estava na missa, raciocinou Pearson, isso deve 
significar que a arquidiocese condescende com tais abusos litúrgicos. 
Ele concluiu, naquele fim de semana, que seria difícil servir a um ar
cebispo e a uma diocese incapazes de aceitar mesmo as leis litúrgicas 
mais simples e relativamente pouco exigentes. "Ao que mais eles não 
estariam desobedecendo?" ele se perguntou. 

*** 

Outro problema é o profundo escândalo de incorreção sexual de 
diversos padres nos últimos anos. A traição pública dos votos sacer
dotais causa um estrago interminável à imagem do sacerdócio. Esses 
incidentes são brandidos como evidência de que a Igreja deve recon
siderar sua posição quanto ao celibato sacerdotal. Eles também de
sencorajam os jovens a considerarem o sacerdócio, que começam a 
crer que não serão capazes de suportar as exigências do celibato, ou 
simplesmente porque não querem ser vistos como homossexuais. 

O pior de tudo são os intermináveis casos de abuso sexual de crian
ças (a maioria deles em jovens meninos) por parte do clero católico, 
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incluindo bispos, piorando o problema de imagem dos padres, que 
são vistos como pouco viris e efeminados. Vale a pena repetir aqui 
que obviamente nem todos e nem a maioria dos padres são pedófilos, 
homossexuais, ou mesmo efeminados, mas muitos foram expostos 
enquanto predadores sexuais, portadores de HIV e perpetradores de 
terríveis crimes que não passariam desapercebidos no que se refere 
às vocações. O objetivo deste capítulo é prover evidências, antes de 
qualquer coisa, de que esse é um sério problema que está prejudican
do profundamente a imagem do sacerdócio e, em segundo lugar, que 
tais problemas podem freqüentemente suprimir o impulso de busca 
pela vocação sacerdotal. 

Na época em que eu pesquisava esse tema, diversos casos cha
maram a atenção da mídia. O primeiro foi a renúncia do Bispo Kei
th Symons, que deixou seu cargo de liderança na diocese de Palm 
Beach, Flórida, após admitir ter molestado cinco jovens meninos em 
três paróquias. No mesmo mês, junho de 1998, "o Cardeal Christoph 
Schonborn, arcebispo de Viena ... assumiu que as acusações de má 
conduta sexual com seminaristas apontadas contra seu predecessor, 
Cardeal Hans Hermann Groer, eram verdadeiras". 4 Essa admissão 
veio à tona após diversos anos de ocultação por parte de Grüer. 

No ano seguinte um outro prelado americano, Bispo Patrick Zie
mann, renunciou à chefia da diocese de Santa Rosa na Califórnia. 
Ziemann, que havia servido anteriormente como auxiliar do Cardeal 
Roger Mahony em Los Angeles, admitiu publicamente manter· rela
ções sexuais com um padre que o processava, ele e sua diocese, exi
gindo oito milhões de dólares em danos. De acordo com um serviço 
de notícias católico, o processo acusava Ziemann de "assédio sexual, 
alegando que ele coagira um padre a fazer sexo com ele obtendo em 
troca seu silêncio quanto às razões pelas quais esse mesmo padre fora 
destituído de St. Mary of the Angels em Ukiah, Califórnia". 5 O padre, 
Jorge Hume Salas, havia sido afastado de sua paróquia por diversas 

improbidades financeiras. 

Também foi revelado que Salas fora recrutado da Costa Rica para 
trabalhar na comunidade hispânica da diocese de Santa Rosa, e diversas 

.31 



MICHAEi. S. ROSE 

questões foram levantadas a respeito de sua preparação para o sa
cerdócio antes de sua ordenação na Califórnia. Sua formação num 
seminário não podia ser confirmada, sugerindo a possibilidade de que 
o padre tenha sido recrutado por Ziemann por razões outras que o 
simples desejo de Salas em servir a Igreja. 

Ao mesmo tempo, outro caso judicial no norte da Califórnia esta
va recebendo grande publicidade na mídia. John Bollard, acadêmico 
jesuíta de 1988 a 1996,6 abriu um processo por "discriminação no 
local de trabalho" na corte federal de São Francisco, alegando que 
três de seus superiores jesuítas - Padre Andrew Soteia, Padre Anton 
Harris, e Padre Thomas Gleeson - o submeteram a "conduta indese
jada, verbal e física, de natureza sexual", criando um "ambiente hos
til, intimidador e ofensivo" no qual já não podia manter-se a ordem.7 

Numa entrevista de 14 de agosto de 1997 à rede KGO-TV de São 
Francisco, Bollard explicou suas acusações em maiores detalhes. As 
investidas sexuais começaram em 1990-91 no Colegial St. Ignatius, 
quando dois colegas, Harris e Sotelo, enviaram-lhe cartões com ima
gens de homens nus e sexualmente excitados. Bollard mostrou um dos 
cartões de Natal pornográficos à repórter da KGO Dan Noyes. Um dos 
padres escreveu no interior: "Achei que isso poderia despertar algumas 
reflexões teológicas. Espero que esteja tudo bem. Com amor, T". 8 Sote
lo, explica Bollard na entrevista, não apenas enviou imagens pornográ
ficas, mas também o convidou para bares gays em São Francisco. 

Após Bollard ter deixado o St. Ignatius, onde ele ensinava reli
gião, ele também sofreu assédio sexual na ]esuit School of Theology 
em Berkeley, onde ele prosseguiu com seus estudos corno seminarista. 
BoUard contou a Noyes que, quando estava lá, Gleeson, então presi
dente da escola, lhe fez uma proposta: "Ele disse para mim que, se eu 
quisesse ser seu amigo, não deveria ficar surpreso caso a relação adotas
se um tom sexual, e que ele particularmente tinha grande interesse na 
masturbação mútua" .9 Father Gleeson prosseguiu sua atuação como 
jesuíta pelo mundo inteiro enquanto secretário ativo de formaçao. 

Bollard também explicou que quando apelou ao Padre John Pri
vett, então o administrador chefe da província jesuíta da Califórnia, 
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recebeu um pedido de desculpas nada sincero, sugerindo que ele se 
mantivesse indiferente à ma conduta sexual de seus colegas padres 
jesuítas. 

Depois de o caso ter caído em conhecimento público, através da 
propaganda midiática dos procedimentos da corte, um jesuíta anôni
mo comentou ao San Francisco Faith que "há alguns jesuítas tão an
gustiados com essa questão que nem sequer conseguem pensar em 
recomendar a ordenação aos jovens interessados na vida religiosa ... 
Jovens em busca do ensinamento papal não se sentem mais atraídos 
por nossa ordem" .10 Sua afirmação é confirmada pelas estatísticas. 
Em 1965, 80 noviços ingressaram na província jesuíta da Califórnia. 
Em 1997, apenas três entraram na mesma província - uma das maio
res dos Estados Unidos. 

Um outro estudante na Berkeley's Jesuit School ofTheology tratou 

do problema da tolerância homossexual na ordem: "a atitude dos je
suítas aqui é a seguinte: 'precisamos afirmar a vida gay"' .11 O simples 

fato de os seminaristas Jesuítas poderem receber créditos por cursos 

de "espiritualidade gay" oferecidos na Graduate Theological Union, 

da qual a escola jesuíta é membro, já ilustra tal afirmação. 

Embora Bollard tenha deixado os jesuítas em 1996, a cobertura 

midiática de seu processo por "discriminação em local de trabalho" 

voltou à tona e se intensificou em 1999, quando, em 9 de maio des

se ano, ele apareceu em 60 Minutes, sendo entrevistado por Morley 

Safer. A entrevista tocou a questão relativa a se Bollard teria provas 

para acusar os referidos jesuítas de "abuso sexual". Vale a pena lem

brar, as investidas sexuais de diversos jesuítas contra o seminarista 

jesuíta eram tidas como certas. (Em 2000, depois de a corte aprovar 

a validade de um caso de assédio sexual contra uma ordem religiosa, 

os jesuítas decidiram negociar com Bollard). 

Somados ao caso Bollard, os vapores homossexuais emanados 

pelos jesuítas modernos receberam intensa publicidade nos últimos 
anos. Comentando no American Prowler, George Neumayr escreve 

que "essa sociedade, outrora formidável, é hoje um corrupto clube 
de homossexuais diletantes e dissidentes antipapais" .12 Na New York 
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Review of Books, Garry Wills, que fora outrora ele mesmo um esco
lástico, cita a queixa de um jovem jesuíta: "diversos de meus antigos 

amigos jesuítas mencionavam o enorme número de jesuítas gays e 

o impacto que isso teve na vida da comunidade como uma grande 

razão para eles terem deixado a ordem. Acredito que eu seja parte 

de uma minoria jovem heterossexual entre os jesuítas, o que levanta 

questões ao meu redor" .13 Peter McDonough e Eugene C. Bianchi, 

em seu livro de 2002 sobre os jesuítas americanos, Passionate Un

certainty,í relatam o consenso presente entre antigos e atuais jesuítas 

quanto ao florescimento de uma subcultura predominantemente gay 

no interior da ordem. 

O conseqüente bombardeio midiático, também expondo o assunto 

dos padres homossexuais, eclodiu apenas alguns meses mais tarde, 

através do artigo do Kansas City Star tratando da AIDS entre padres 

católicos. O Star apresentava evidências de que mais de 300 padres 

haviam morrido de AIDS desde a metade da década de 1980. O jornal 

de Missouri concluía que o relatório traduzia-se numa taxa de mor

talidade anual de quatro sobre dez mil - quatro vezes a taxa da popu

lação geral. A reportagem citava especificamente o caso de Emerson 

Moore, bispo auxiliar de Nova Iorque, que morreu de AIDS num hos

pital em Minnesota em 199 5. 

Embora a Liga Católica para os Direitos de Civis e Religiosos te

nha alegado que respeitáveis estatísticos descreditaram os resultados 

da pesquisa do Star sobre os 300 padres, o fato é que, considerando 

os ensinamentos da Igreja Católica, que diz que relações homosse

xuais são imorais, 300 padres morrendo de AIDS é um número gran

de demais para não merecer a atenção da mídia. 

Reportagens anteriores publicadas no Village Voice, New York 

Post, e National Catholic Reporter relatavam casos similares de AIDS 

entre padres católicos. De fato, já em fevereiro de 1987, a St. Paul 

Pioneer Press publicou um artigo também afirmando que a incidência 

de AIDS entre padres parecia ser quase quatro vezes mais alta do que 
aquela entre a população geral. 

i "Incerteza apaixoruuhl", sem versão brasileira - !'O". 
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Em 2000, uma percepção semelhante quanto à homossexualidade 
crescente entre os padres foi manifestada pelo reitor do seminário de 
Cleveland, Padre Donald B. Cozzens, em seu livro The Changing Face 

o( the PriesthoodY Cozzens apresenta tal evidência, em grande parte, 
por razões políticas - para apoiar seu desejo de que a Igreja torne o 
celibato opcional para padres e seminaristas. Segundo seu raciocínio, 
se a Igreja permite que os padres se casem, o sacerdócio atrairia muito 
mais homens heterossexuais aos seminários católicos. No entanto, 
Cozzens pára por aí, sem chegar a explicar como a presença de ho
mens casados impediria que padres homossexuais se envolvessem em 

práticas sexuais ilícitas. 

No entanto, Cozzen de fato introduz mais um assunto pungente, 
de interesse comum, ao escrever que "[por] mais de 15 anos os padres 

foram se enrolando em acusações, uma seguida da outra, levantadas 

contra o clero católico, por desvio sexual com jovens rapazes, e, em 

alguns casos, com crianças" .14 

O problema de pervertidos sexuais entre os sacerdotes nos EUA é 
assustador. Em 1993, por exemplo, após uma maré de tais escândalos 

haver eclodido uma após a outra, Philip F. Lawler, editor da Catholic 

World Report, escreveu que "ao longo dos últimos dez anos, ao 

menos 500 padres católicos americanos foram acusados de assédio 

sexual contra crianças. Um bispo foi publicamente acusado de pe

dofilia, e rumores de ocorridos semelhantes circulam em centenas de 

paróquias. O escândalo do abuso sexual produziu um novo gênero de 

jornalismo investigativo: livros, artigos de revistas e noticiários de 1V 

exploravam novas alegações, e se perguntavam quanto à credibilida

de do clero americano" .15 

Desde 1993 o problema só piorou; novas acusações são reveladas 

a cada mês, num bombardeio aparentemente infindável de péssima 

publicidade para o sacerdócio católico. Indubitavelmente, não há es

cândalo que poderia melhor destruir a imagem do sacerdócio do que 

a pedofilia. Conseqüentemente, o sacerdócio é agora visto por muitos 

como o paraíso dos maníacos sexuais, especialmente depois que se 

li "A face do sacerdócio se transforma", sem versão brasileira - NT, 
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viu que muitas dioceses negavam as alegações e acobertavam as evi
dências, transferindo os padres de uma paróquia para outra, como 
ficou provado de novo em 2002 na controvérsia da arquidiocese de 
Boston. 1" O efeito final, além das centenas, se não milhares de vítimas 
que sofrem, amiúde por todas suas vidas, é um sacerdócio desmora
lizado e uma maior hesitação da parte daqueles que aspiram a vestir 
o colarinho romano. 

Também em 2000, uma ocorrência de sexo virtual abalou a Igreja 
no norte da Califórnia. O Padre Carl Schipper, da arquidiocese de 
San Francisco e decano do Seminário St. Patrick em Menlo Park, Ca
lifórnia, foi preso e submetido a uma investigação de seis meses, por 
ter solicitado sexo com menores de idade pela internet e distribuído 
materiais pornográficos online. A unidade de agressão sexual do de
partamento de polícia de San Jose fez-se passar por jovens rapazes 
na internet, e Schipper propôs uma relação sexual com alguém que 
ele pensava ser um garoto de treze anos. Schipper não recorreu e foi 
sentenciado a seis meses de cadeia. 

A desordem psicológica e espiritual de um padre como Schipper 
tem efeitos que vão para além dele próprio e suas inocentes vítimas. 
Podemos nos perguntar como são tratados os seminaristas, em St. Pa
trick, por um tal homem exercendo papel de supervisor da educação 
de futuros padres. 

Ainda sobre o mesmo tema, também vale a pena notar que, depois 
de Schipper ter sido instalado num posto de administrador no semi
nário, o Arcebispo William J. Levada chamou o Padre Gerald Cole
man, S.S., de seu ano sabático para retornar a St. Patrick. Coleman 
havia sido criticado por muitos por "avançar a agenda homossexual" 
na Igreja através de seus livros e pesquisas publicados. Ele falou, por 
exemplo, da "importância" de os seminaristas reconhecerem e acei
tarem suas orientações sexuais: heterossexual, homossexual ou bisse
xual. Ao escrever sobre o tema da Proposição Californiana 22, uma 
iniciativa visando a que unicamente o casamento entre um homem e 
urna mulher fosse reconhecido na Califórnia, Coleman disse que não 
podia "ver por que é que a lei civil não poderia, de algum modo, re-
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conhecer uniões [homossexuais] amorosas e fiéis, concedendo a elas 
alguns direitos e obrigações, auxiliando portanto as pessoas [homos
sexuais] nessas uniões com benefícios dar os e específicos" Y 

No emergir de revelações devastadoras na arquidiocese de Boston, 
no início de 2002, no qual mais 18 padres da área de Boston foram 
acusados de abuso sexual contra crianças - a maioria de meninos -, 
muitos bispos americanos em locais como Los Angeles, Philadelphia, 
Pittsburgh, e St. Louis, aparentemente temendo repórteres investiga
tivos e processos judiciais embaraçosos, começaram a revelar que dú
zias de padres em seus próprios territórios estavam sendo acusados de 
crimes sexuais similares. Em praticamente todos esses casos, a diocese 
chegou a um acordo extrajudicial com as vítimas, pagando-lhes mi
lhões de dólares, em algo equivalente à compra de silêncio. Em conse
qüência dos ocorridos de 2002, diversos padres molestadores foram 
afastados do ministério ativo. 

Nem mesmo bispos escaparam dessa onda de investigações. O Bis
po Daniel Ryan de Springfield, Illinois, por exemplo, renunciou "por 
razões de saúde" depois que um grupo de católicos laicos ativistas 
expôs que o Bispo manteve relações homossexuais, inclusive com um 
jovem garoto de programa, durante anos. 

No dia 8 de março de 2002, o St. Louis Post-Dispatch revelou que 
o Bispo Anthony O'Connell, que havia sido nomeado para substituir 
o agressor sexual Keith Symons como bispo de Palm Beach, Flórida, 
abusara sexualmente um jovem seminarista quando reitor do Semi
nário St. Thomas Aquinas em Hannibal, Missouri. O ex-seminarista 
e ex-padre Christopher Dixon revelou à imprensa ter sido abusado 
ao longo de muitos anos por três padres no seminário. Dixon contou 
ao Post-Dispatch que, após ter sido molestado repetidas vezes por 
um padre no seminário, ele pediu ajuda a O'Connell, que lhe parecia 
"alguém em quem ele poderia confiar". 18 

O Bispo O'Connell admitiu ter abusado de Dixon por quatro anos, 
dizendo, estranhamente, que se arrepende de ter sido tão ''ingênuo". 
Ele renunciou ao seu episcopado no mesmo dia - o segundo bispo 
homossexual a renunciar em Palm Beach por abuso de jovens rapazes 
num intervalo de três anos. 
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Esses são apenas alguns dos casos mais expressivos para os quais a 

mídia voltou sua atenção. Bispos e padres responsáveis pela formação 

de seminaristas deram, com muita freqüência, maus exemplos através 

de seu profundo desprezo pela moral sexual claramente anunciada 

pela Igreja a que eles haviam jurado servir. É um escândalo de propor

ções inéditas, pelo menos 100 vezes pior que o que a mídia já revelou 

nos Estados Unidos. 

Muito mais atenção será dada à questão da homossexualidade nos 

seminários americanos no Capítulo 4, que irá examinar suas inúme

ras conseqüências para os seminaristas ortodoxos. Por ora basta dizer 

que o mau exemplo dos padres na vida diária e o escândalo da má 

conduta que continua a manchar a imagem do sacerdócio exercem 

um efeito profundamente negativo nos jovens que aspiram ao sacer

dócio católico. 
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CAPÍTULO 3 

O EFEITO CANCELA 

BONS HOMENS SÃO FREQÜENTEMENTE EXCLUÍDOS 
DURANTE O PROCESSO DE CANDIDATURA 

"Saí dali sentindo-me deprimido. Eu queria viver a pobreza segundo o Evan

gelho; queria alimentar os pobres com pão e Verdade eterna. No entanto a 

única coisa com a qual os diretores vocacionais se importavam era a aceita

ção da redundante agenda política deles,,. 

-Timothy O'Keefe, 

ex-candidato a uma ordem religiosa da Costa Leste. 

Quando o homem ortodoxo decide testar sua vocação em um se
minário, ele se inscreve em uma diocese ou ordem religiosa, natural
mente esperando que ali sua adequação ao sacerdócio e aptidão para 
os estudos superiores em Teologia sejam amplamente avaliados. O 
Padre Donald Cozzens explica esse processo de avaliação: "Como eu 
sirvo, hoje, como reitor de um seminário e participo dos comitês de 
admissão, sei que nossas decisões [de admissão J se apóiam em mais 
informações e documentação do que nas gerações anteriores. Cartas 
de recomendação, cartas psiquiátricas e testes psicológicos, registros 
de antecedentes criminais, testes padronizados e uma série de entre
vistas fazem parte hoje em dia do procedimento padrão para admis
são nos estudos dos padres de hoje em dia". 1 
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A despeito de ser esse processo seletivo uma etapa necessária - e 
com freqüência difícil -, o que o aspirante a padre geralmente não es
peraria desse processo inicial são os obstáculos artificiais - aqueles que 
não são diretamente relevantes para se averiguar a admissibilidade ao 
sacerdócio - que diversas dioceses e ordens religiosas colocam no ca
minho para a admissão. Esses obstáculos freqüentemente dissuadem o 
candidato ortodoxo de continuar a seguir seu chamado ao sacerdócio, 
seja por sentir-se desencorajado, seja por uma rejeição explícita. 

"Com demasiada freqüência'', escreveu Thomas Fath em New 
Oxford Reuiew, "ouvimos que as pessoas que realizam as entrevis
tas iniciais têm um viés modernista no que toca as qualidades que 
um aspirante a padre deve ter".2 Ele cita como exemplo o Seminário 
Quilgey em Chicago, que, segundo ele, foi fechado por "excluir candi
datos leais ao Magistério" - ou seja, ao ensinamento oficial da Igreja. 
De acordo com Fath, a mensagem era, "com efeito, 'já temos padres 

demais com uma filosofia da Velha Igreja; o que estamos buscando 

são padres que tenham uma visão de como a Nova Igreja deve ser"'. 

Havia homens demais, acrescenta Fath, "que afirmavam ter sido afas

tados por serem percebidos como parte da 'Velha Igreja"' .3 

Para esse .fim, em algumas dioceses ou ordens religiosas o candi

dato é sujeito a uma "prova de fogo" sobre "como a Igreja deveria 

ser". Com muita freqüência isso significa que o candidato não deve 

expor que ele aceita o ensinamento da Igreja em assuntos como au

toridade e moral sexual para que não seja afastado por ser "rígido" 

ou "desviado". Uma das questões mais marcantes feita aos potenciais 

seminaristas, como indicou o Arcebispo Curtiss, era se o candidato 

aprova a ordenação de mulheres ao sacerdócio. Isso coloca o semi

narista ortodoxo numa posição difícil: se ele revela concordar com o 

ensinamento de que a Igreja não tem o poder de ordenar mulheres, 

ele pode ser afastado das etapas seguintes. Se ele mente e diz estar 

"aberto" à idéia, compromete a si mesmo- o.que não é propriamente 

a maneira ideal de começar os estudos que o levariam ao sacerdócio. 

De acordo com o Padre Karl Arguilers, *padre que hoje serve uma 

diocese do Meio-Oeste, "em 1986, eu estava sendo exposto a severas 
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críticas do diretor vocacional na diocese de minha cidade natal, no 
estado de Nova Iorque, por não apoiar a ordenação de mulhere~ 
nem tampouco aprovar os escritos de Charles Curran,4 que estava em 
todas as manchetes àquela época". 

Embora seja com freqüência o diretor vocacional, habitualmente 
um padre, quem conduz as entrevistas iniciais, é comum que um assis
tente, freqüentemente uma freira, sirva como aquilo que alguns cha
mam de "inquisidor". Em outros casos, bispos permitem que "mulhe
res religiosas perturbadas - muitas das quais já haviam deixado suas 
ordens - ocupem posições no topo de seus escritórios vocacionais e 
posições administrativas no seminário" .5 Em ambos os casos, disse 
o Padre Bob Oravetz, ex-diretor regional do grupo Serra para a pro
moção de vocações, "Uma maneira de detectar urna diocese que não 
faz muito esforço para recrutar vocações é tentar descobrir se eles 
têm uma mulher como diretora vocacional. Freqüentemente elas são 

assistentes ou associadas ao padre que deveria ser, ele, o diretor; mas 
a irmã progressista faz o trabalho propriamente braçal, como entre

vistar os potenciais candidatos". 

John Sherman, * hoje em dia um comentarista de rádio nacional

mente respeitado, lembra que quando ele se candidatou para estudar 
para o sacerdócio na arquidiocese de Portland, Oregon, "nossa dire

tora vocacional assistente era uma freira progressista. Ela era a única 

a trabalhar em tempo integral no ministério das vocações". 

Poucos anos atrás, Dr. Garvan Kuskery, dentista californiano, par

ticipou de um jantar no clube Serra. Algo como três quartos de todos 

os padres da área participavam do evento, bem como diversos semi

naristas do Seminário St. John's em Camarillo, Califórnia. "Minha 

esposa e eu tivemos uma conversa longa e franca com três dos ho

mens que estavam prestes a ser ordenados", Kuskey relembra. "'Eu 

perguntei aos três se era verdade, como eu havia ouvido falar, que a 

freira no escritório vocacional tinha a palavra final quanto a quem 
entra no seminário e quem sai". Era da opinião dos três, ele diz, que 

aquilo de fato era verdade. "Eles disseram que se v~ê não passasse 
pela irmã, não poderia entrar no seminário". 
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Kuskey também lhes indagou se era verdade que a pergunta mais 
crucial feita pela freira diretora vocacional era se o candidato aprova
va a ordenação de mulheres. "Os três afirmaram que aquilo era ver
dade", ele recorda. "Todos eles foram avisados quanto a essa questão 
antes de passarem por suas entrevistas. Eles haviam sido orientados 
para dizer que não tinham nenhum sentimento forte tendendo a ne
nhum dos dois lados, mas que estavam 'abertos' à idéia da ordenação 
de mulheres". Todos os três homens, disse Kuskey, acrescentaram ser 

inequivocamente contra a ordenação de mulheres. 

Um ocorrido bastante comum embora inacreditável, relatado por 
inúmeros seminaristas, é que, durante suas entrevistas com as frei
ras assistentes nos escritórios vocacionais, o telefone toca ou alguém 
bate na porta. As irmãs atendem e travam uma animada conversa, no 
curso da qual afirmam entusiasticamente esperarem, com certeza, ser 
ordenadas para o sacerdócio dentro de alguns anos, ou então mani
festam, de alguma outra maneira, que apóiam a ordenação feminina. 

Esse ocorrido (relatado em diversos cantos do país, com algumas 
sutis variações nos detalhes) é demasiado comum para que essas di
versas freiras diretoras vocacionais estejam realmente travando uma 
autêntica conversa. Trata-se, aparentemente, do tipo de intimidação 
encenada que os candidatos das dioceses mais progressistas devem 
suportar caso queiram prosseguir. A irmã está obviamente tentando 
aferir a reação do candidato. Muitos dizem "não, obrigado" logo 
aqui no início, crendo que a ação da freira seja um reflexo da diocese 
que eles querem servir. Outros inquisidores não são tão dramáticos, 
ainda assim os resultados são essencialmente os mesmos. É um jogo 
psicológico que amiúde se mostra nocivo às vocações, e este é exata
mente seu objetivo. 

Em instâncias similares os candidatos são questionados sobre 
como responderiam a situações pastorais hipotéticas. Por exemplo: 
se você fosse designado a uma paróquia na qual o pastor estivesse 
contrariando a lei da Igreja na administração de sua paróquia, o que 
você faria? Ou, se um homem confessasse a você que ele e sua mulher 
estão usando contracepção artificial, e que continuariam a fazê-lo, 
você lhes daria a absolvição? Outra questão popular: o que você faria 
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caso estivesse celebrando a missa em sua nova paróquia e uma mu
lher leiga viesse concelebrar com você antes da Oração Eucarística? 

Além do peculiar de todas essas questões, tal sondagem coloca, 
uma vez mais, o candidato ortodoxo em risco. Como pode ele respon
der honestamente sem ofender o inquisidor vocacional que quer defi
nir o grau de "flexibilidade" ou "abertura de mente" do candidato -
para nos valermos de termos freqüentemente empregados - às custas 
do ensinamento e da disciplina da Igreja? 

Mas essa entrevista é apenas o início de uma bateria de avaliações 
e testes que são, com freqüência, especificamente concebidos para ex
tirpar candidatos indesejáveis ao programa de formação. Em muitos 
casos esse processo é realizado com honestidade. Digo, uma vez mais, 
que é óbvio que uma triagem dos candidatos ao sacerdócio é de suma 
importância à Igreja. Ainda assim, infelizmente, esse processo é, com 
excessiva freqüência, alvo de abusos, sendo afastados candidatos fiéis 
aos ensinamentos da Igreja, especialmente aqueles que aceitam ade
quadamente o papel e a disciplina tradicionais do padre, incluindo o 
celibato vitalício. O processo apresenta um impedimento natural que 
pode ser chamado de "efeito cancela". 

Ao mesmo tempo, a despeito de todas as provações pelas quais se 
passa para poder entrar no programa de formação de um seminário, 
todos os depravados sexuais avançam sem dificuldades. Não é preciso 
repetir as evidências quanto a isso. Assim alguém pode se perguntar: 
se os processos seletivos não estão retendo os candidatos depravados, 
será que ele é concebido para eliminá-los, ou simplesmente para po
dar os homens ortodoxos da vinha das vocações? 

A avaliação psicológica, obrigatória para cada seminarista, é 
igualmente digna de nota. Um psicólogo, que pode nem ser católico 
ou mesmo cristão, testa o histórico sexual e emocional de um jovem, 
freqüentemente adotando uma linha de questionamentos um tanto 
pervertida do ponto de vista de um homem comum (tudo é permiti· 
do, assim o parece, quando há psicologia envolvida). Não é incomum 

que os psicólogos questionem as convicções do candidato quanto a 
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temas como a homossexualidade. Embora seja possível entender essa 
linha de questionamentos como sendo adotada para identificar aque
les inclinados à homossexualidade ou os envolvidos no "estilo de vida 
gay", o objetivo é mais comumente o de descobrir se o candidato é 
capaz de aceitar a prática da homossexualidade na sociedade de hoje, 
ou, indo mais direto ao ponto, em seu ambiente de estudo e traba
lho. Embora o psicólogo possa não estar buscando a aprovação de 
atos imorais, ao menos ele gostaria de descobrir se o candidato tem a 
"mente aberta" quanto a esse assunto. 

E se ele não a tiver? O candidato ortodoxo pode muito bem afir
mar o ensinamento da Igreja sobre a homossexualidade - i.e., "ame 
o pecador, odeie o pecado", ou "os atos homossexuais são intrinse
camente desordenados e contrários à lei natural". Mas, ao fazê-lo, 
. o psicólogo poderá relatar que o candidato tem uma "sexualidade 
doentia", é "sexualmente imaturo" ou que tem "problemas sexuais". 
Outrossim, o candidato "cabeça aberta" é tido como são e maduro, 
com uma "sexualidade bem integrada". 

Thomas Beresford se lembra de sua candidatura para a diocese 
de Illinois. "O padre de minha paróquia não poderia ter sido mais 
solidário quanto a minha vocação", relembra Beresford. Ainda que 
sua diocese recebesse sua candidatura como um mero procedimento 
de rotina, ele estava feliz e ansioso ao inscrever-se, até quando teve 
de viajar por três horas para realizar o exame psicológico composto 
por "uma bateria de testes que incluía 1,900 questões de múltipla 
escolha". 

"Muitas dessas questões eram concebidas de um tal modo", ele 
explica, "que não havia modo de respondê-las sem cometer um peca
do". Uma dessas questões, segundo ele se recorda, era: "O que você 
preferiria fazer: masturbar-se ou ler pornografia?". 

Ao recusar-se a responder tais questões, explicando que ele optaria 
por não fazer nada, o psicólogo disse que era "obrigatório" que ele 
tomasse uma decisão. "A diocese considerava um grande problema 
deixar essas questões sexuais irrelevantes e incompreensíveis sem res
posta", disse Beresford. 
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Num outro dia, como parte de sua avaliação, ele visitou um psi
quiatra em St. Louis durante uma hora. "Eu comecei a me sentir in
seguro em seu consultório quando sua linha de questionamentos pas
sou a perguntas do tipo 'Você já teve relações sexuais com seu pai ou 
seu avô?"'. 

Joseph Aarons também se lembra de sua entrevista com a psicó
loga, em 1999, como parte de sua candidatura para uma diocese do 
Meio-Oeste. Para além daquilo que Aarons considerou ser uma ênfa
se exagerada em assuntos sexuais, a psicóloga, diz ele, "demonstrava 
uma genuína ignorância da fé e da prática católicas". Quando o re
sultado da avaliação chegou a sua casa, algumas semanas mais tarde, 
a psicóloga havia escrito que Aarons tendia a ser "inflexível e com 
idéias estritas quanto a certo e errado". Em seguida, em reposta a sua 
afirmação de que é essencial para um padre "manter um estilo de vida 
celibatário com vistas a servir a Deus com um coração não-dividido", 
ela escreveu, "não está claro ainda o quão realistas são suas visões 
referentes à manutenção de um estilo de vida celibatário". 

O resultado da avaliação psicológica chegou poucos dias após a 

entrevista com o diretor vocacional. Relembra Aarons: 

"Durante essa entrevista eu expus muitas de minhas con
vicções, por exemplo, como articuladas com o Credo Apos
tólico. Quando perguntado sobre porque eu gostaria de ser 
ordenado ao sacerdócio, respondi que meu desejo era poder 
trazer almas para o Cristo e sentia que isso poderia ser mais 
bem realizado através do ensino da doutrina católica ortodo
xa e da administração dos sacramentos àqueles de quem eu 
estivesse encarregado por Deus". 

Em resposta a isso, o diretor vocacional, disse Aarons, sugeriu que 
sua abordagem do sacerdócio não era "pastoral", e que conseqüente

mente ele não se adequava para o sacerdócio diocesano. 

Aarons foi formalmente rejeitado por meio de uma carta do escri
tório vocacional que afirmava o mesmo: "após analisar os conteúdos 

de sua candidatura, os membros do comitê chegaram à conclusão de 
que seus dons e talentos não são indicativos de alguém chamado ao 
sacerdócio diocesano". 
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Rick Birch estava na mesma situação: rejeitado sem nem mesmo 
ter tido uma chance. Após se encontrar com o Padre Gerald L. Reiner
sman, diretor vocacional da diocese de Covingron, Kentucky, Birch foi 
enviado ao Centro de Ciência Comportamental em Cincinnati para 
sua avaliação psicológica. Conhecido como um professor conserva
dor de religião em uma das escolas paroquiais da diocese, Birch conta 
que Reinersman relutou até mesmo em iniciar o processo de candida
tura. mas finalmente cedeu. Birch ainda acredita que a relutância do 
diretor vocacional seja devida à reputação de Birch como instrutor 
ortodoxo da fé católica, embora Reinersman nunca tenha admitido a 

Birch possuir qualquer informação a seu respeito, anterior à chegada 

desse aspirante a padre ao escritório vocacional de Covington. 

No Centro de Ciência Comportamental, Birch foi avaliado pelo 

Dr. Joseph Wicker. Após tentar contatar Reinersman durante dois 

meses para saber dos resultados de sua avaliação psicológica, Birch 

finalmente teve notícias. Depois de sugerir que Birch retirasse sua can

didatura, Reinersman leu o relatório de Wicker: 

"Embora [Rick] seja uma pessoa inteligente e classifica
da nas altas posições dos testes de habilidade mental, ele tem 
deficiências emocionais e de personalidade que o tornam ina
dequado como candidato ao ministério ordenado. Ele é um 
homem tomado por uma profunda raiva, um pouco desajus
tado socialmente, e sexualmente imaturo. Ele não é capaz de 
lidar com seus sentimentos íntimos. Eu suspeito que ele esteja 
apenas usando a ordenação ao ministério para se esquivar 
de suas emoções. Ele não busca a ordenação ao ministério 
de modo sincero e eu não posso aprová-lo ... Contudo, caso 
[RickJ deseje passar por um ano de terapia, eu posso pensar 
no seu caso, em algum momento futuro". 

Birch não apenas estava surpreso. Estava chocado, não por acre

ditar ser "psicologicamente estragado", mas porque sabia não o ser. 

Birch se desfez de todos os seus bens, mudou-se para a casa de sua 

mãe, estava tomando lições de Teologia no seminário de Cincinnati 

por sua própria conta, e finalmente foi acusado por um psicólogo de 

"não ser sincero" em sua vontade de ser padre. 
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A despeito daquilo que Reinersman disse serem excelentes reco
mendações escritas a respeito de Birch, incluindo uma de seu pároco, 
ele acabou sendo rejeitado pelo comitê de admissão com base em sua 
avaliação psicológica. 

Não muito tempo depois da rejeição de Birch, o The Wanderer, 
jornal leigo católico de distribuição nacional, publicou um artigo ex
pondo que Wicker estava rejeitando um número maior de candidatos 
ao sacerdócio do que aprovando. Mais próximo de sua casa, em 8 de 
maio de 1991, o Mt. Washington Press, um jornal comunitário sema
nal de Cincinnati, publicou um artigo sobre a promoção de Wicker à 
cabeça de uma ordem maçônica local. "Aqueles que desejam tornar
se padres católicos da arquidiocese de Cincinnati", começava o arti
go, "são antes avaliados pelo Grão-Mestre da loja maçônica de Mt. 
Washington 642" .6 Escrito por Gregory Flannery, ele próprio um ex
seminarísta, o artigo ("Mestre maçônico seleciona padres católicos") 
apontava que Wicker era um católico apóstata e que a participação 
na seita maçônica é condenada pela Igreja Católica. 

"Os princípios da maçonaria", escreveu Flanney, "sempre foram 
considerados como sendo irreconciliáveis com os ensinamentos da 
Igreja". Mas para Wicker, que disse não mais se considerar um cató
lico, isso não importa. "Eu vou à Igreja de vez em quando, mas.não 
sou realmente um católico praticante", citou-se dele. "Uma das coisas 
que eu descobri e que eu não gostava nas religiões é que elas tendem a 
ser mente fechada e exclusivistas. A maçonaria não exclui ninguém", 
ele acrescentou (embora a maçonaria, diferentemente de toda grande 
religião, exclua todas as mulheres).7 

Wicker também admitia ser um membro da Rosa-Cruz, seita con
denada pela Igreja Católica como sendo destrutiva dos princípios da 
cristandade, relata Flannery. As especialidades profissionais de Wi
cker incluem práticas como "terapia de vidas passadas" e "psicologia 
transpessoal", o que reflete crenças rosa-cruz tais como a reencar-
nação. "Eu tenho lembranças de uma vida passada", Wicker contou 
a Flannery, e acrescentou, "Se são memórias verdadeiras, não tenho 
certeza. Eu não aceito completamente o sistema cristão de uma só 
vida, seguida de Purgatório e Paraíso". 8 
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Quando os católicos manifestaram ao arcebispo de Cincinatti, Da
niel E. Pilarczyk, preocupação quanto à adequação de Wicker para 
a seleção de candidatos ao seminário, Pilarczyk respondeu que não 
havia nenhum conflito de interesse. Em carta ao Dr. Joseph Strada 
de 1994, o arcebispo defendeu o uso que a arquidiocese faz do Dr. 
Wicker no processo seletivo: "Ele obteve seu mestrado em Teologia 
na Universidade de Dayton, e completou seu período de estudos com 
um doutorado em Teologia na Universidade Fordham. Sua formação, 
tanto nas realidades e expectativas da formação para o seminário 
quanto na teologia católica, é, portanto, extremamente sólida". 

Depois de ter lido o artigo no Mt. Washington Press, sem nem 
mesmo estar ciente da resposta da parte de Pilarczyk, Birch sentiu de 
algum modo estar certo. Ele nunca entendeu como Wicker chegara à 
conclusão expressa em sua avaliação baseada no breve encontro que 
eles travaram, no qual ele fez perguntas padrão sobre homossexuali
dade, fornicação e outras áreas da moralidade sexual. Mas a negação 
pública que Wicker fez dos princípios da fé cristã, e seu preconceito 
contra a "mente fechada" das religiões, indicam com clareza que ele 
não estava sendo completamente objetivo em suas avaliações. 

Apesar de Birch sentir-se então justificado, sua avaliação psicoló
gica havia selado a morte de sua vocação. Após informar a amigos e 
familiares que a diocese de Covington o havia rejeitado como candi
dato ao sacerdócio, ele passou uma semana com os Padres Glenmary. 
Durante sua entrevista com seu "comitê de discernimento", eles infor
maram a Birch que ele deveria passar por uma avaliação psicológica 
com o mesmo Dr. Wicker, no Centro de Ciência Comportamental, a 
120 quilômetros dali, em Cincinnati. Ao dizer aos padres que Wicker 
já o havia avaliado negativamente, eles agradeceram a visita, mas dis
seram a Birch que ele não tinha vocação para os Padres Glenmary. 

Para tornar as questões pessoais ainda piores para Birch, uma se
mana mais tarde ele recebeu uma ligação do Serviços Sociais Católicos 
em Covington. Um conselheiro perguntou quando ele poderia ir até 
lá para fazer terapia. "Terapia!" Birch exclamou. "Eu não liguei para 
ninguém pedindo terapia. Quem lhe disse que eu preciso de terapia?". 
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O conselheiro respondeu então que os Padres Glenmary tomaram a 
liberdade de informá-lo. 

Coíncidentemente, Birch já havia se articulado para obter uma se
gunda opinião do Dr. Frank Miller, do Serviços Sociais Católicos pró
ximo a Cincinnati. Miller, de acordo com Birch, concordou em testar e 
entrevistar Bírch ao longo de cinco semanas, durante o verão de 1988. 
Ao final dessa avaliação, Muller concluiu não poder encontrar nada 
de seriamente errado nele. Miller também disse a Birch que não era 
a primeira vez que homens tinham problemas em suas dioceses com 
algum tipo de discriminação, "e esse pode ser seu caso, eu não sei ... 
Mas você tem talentos e talvez Deus queira que você lute com força 
para alcançar esse objetivo que você almeja, ou, talvez, que Ele alme
ja". Miller sugeriu que Birch tentasse se candidatar em outra diocese. 

Então, seguindo sua sugestão, Birch se candidatou para a diocese 

de Lexington, que sempre sofreu de uma severa escassez de padres. O 

escritório vocacional de lá pediu cópias das avaliações psicológicas de 

Birch tanto feitas por Wicker quanto por Miller, e ele mais uma vez 

foi recusado com base na avaliação negativa do Centro de Ciência 

Comportamental, escrita por um não-católico que acredita que todas 

as religiões são "mente fechada e exclusivistas". 

Desde a época em que Birch fora rejeitado na diocese de Coving

ton em 1988, diversos jovens padres da mesma diocese deixaram o 

sacerdócio e pelo menos outro solicitou sua saída. Outro padre de 

Covington, Padre Earl Bierman, foi julgado culpado das acusações 

de molestar sexualmente seis adolescentes e preso numa penitenciária 

estadual. Uma vítima processou a diocese, e o júri, conferindo à víti

ma indenização de $750,000, disse que a diocese era mais responsável 

pelo abuso do que o próprio Bierman.9 Entrementes, Birch seguiu 

seu caminho e ensina numa academia católica privada em Cincinnati, 

onde seus colegas de trabalho e estudantes o têm em grande conta. A 
diocese continua a sofrer uma severa redução no número de padres e 

seminaristas. 

Reiterando, o fato de se considerar assuntos sexuais no curso 
de uma avaliação psicológica é compreensível, tendo em vista que, 
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especialmente após muitos processos judiciais multimilionários as 
dioceses precisam ser cautelosas e identificar aqueles que dem~ns
trem tendências à perversão sexual. A evidência, entretanto, mostra 
que muitos dos psicólogos contratados para gerir as seleções para as 
dioceses recusam-se a aceitar homens que apóiam o ensinamento da 
Igreja em questões sexuais, sobretudo no referente ao celibato sacer
dotal e à homossexualidade. Esses candidatos são taxados de "ima
turos sexualmente" ou "sexualmente desajustados". Assim, aqueles 
que aceitam o celibato sacerdotal tal como corretamente entendido 
pela Igreja e dão prova de não aceitar relações homossexuais como 
comportamentos normais e aceitáveis são tratados eles mesmos como 
sendo os desajustados e pervertidos sexuais. 

O Dr. William Coulson, diretor do Conselho de Pesquisa em Et
nopsicologia, explicou que muitos psicólogos "excluem os melhores 
candidatos, porque se admitissem que essas são as pessoas corretas a 
sere;rn aceitas nos seminários, eles teriam que admitir que seus progra

mas inteiros estão errados. 

"Se você olhar os dados referentes às convicções religiosas de psi

cólogos diplomados, você descobre que, num grau muito mais alto do 
que na população comum, eles não crêem. Quero dizer, não é que eles 
não creiam: eles crêem em algo totalmente diferente daquilo em que 

a maioria das pessoas crê". 10 

O problema pode ser resumido assim: muitos psicólogos contrata
dos pelas dioceses e ordens religiosas sustentam convicções que dife
rem, por vezes de forma notável, das crenças católicas (ainda que por 
vezes esses encarregados das seleções sejam nominalmente católicos). 
Assim sendo, eles freqüentemente falham numa avaliação objetiva do 

candidato, utilizando seu próprio sistema de crenças como padrão pelo 

qual julgarão a adequação de um candidato ao sacerdócio. Isso parece 
especialmente verdadeiro no que tange os temas de moralidade sexual. 

O Dr. David J. Brown, psicólogo clínico que seleciona candida

tos para a diocese de Altoona-Johnstown, Pensilvânia, é um exem

plo claro daquilo que estamos tratando, pelo simples motivo que ele 

nunca hesitou em expressar suas opiniões e crenças. Brown, em suas 

declarações nas reuniões de conselho do State College, Pensilvânia, e 
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em documentos locais, fez todo o esforço possível para sustentar que 
a homossexualidade é "perfeitamente normal". Brown argumentou 
publicamente em diversas instâncias que "o pecado de Sodoma foi a 
inospitalidade", que Santo Tomás de Aquino em sua Suma Teológica 

contestava os argumentos baseados na lei natural, e que a "homos
sexualidade é natural, e não antinatural" e que "a homossexualidade 
entre animais é natural, e não antinatural" .11 

Falando diante do conselho de escolas públicas no State College, 
ele se valeu de argumentos espirituais para legitimar a homossexua
lidade enquanto estilo de vida alternativo nas escolas públicas locais. 
Brown disse ao conselho que estava "horrorizado" com o fato de 
o conselho de escolas haver excluído oradores que eram declarados 
militantes homossexuais da Universidade Penn State, impedindo que 
eles fizessem apresentações a professores nos workshops voltados aos 
profissionais. Brown estava se referindo a declarados promotores da 
homossexualidade enquanto "estilo de vida alternativo", eles mesmos 

homossexuais ou defensores do homossexualismo. Ele declarou ser 
cristão, e que o "ódio" não era uma mensagem cristã, implicando 

que o ódio era o motivo por trás daqueles que se recusaram a convi
dar os ativistas pró-homossexualismo - um típico falso argumento de 

"homofobia". Brown prosseguiu dizendo que o próprio Jesus Cristo 
estaria "horrorizado" se a promoção da homossexualidade não fosse 

incluída naquele evento voltado aos professores. 

O fato de alguém expressar tal argumento não é, em si, novidade. 
Mas quando esse homem, cujos pontos de vista são publicamente 

conhecidos, é contratado para selecionar candidatos para um seminá

rio, fica exposta uma óbvia incompatibilidade. 

*** 

Em 1999, a Associação Médica Católica publicou uma declaração 

posicionando-se quanto à avaliação psicológica de candidatos ao sa

cerdócio. Esse documento foi preparado por uma força-tarefa de oito 

médicos (dos quais quatro eram psiquiatras), um psicólogo clínico e 

um teólogo moral. Começa a declaração: 
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"Há inúmero relatos de que profissionais da saúde mental 
que não apóiam os ensinamentos da Igreja Católica quanto à 
sexualidade foram escolhidos para avaliar candidatos ao sa
cerdócio e rejeitam candidatos que aceitam os ensinamentos 
da Igreja alegando que eles são 'rígidos'. Também há relatos de 
que alguns profissionais da saúde mental não estão relatando 
tendências e atrações homossexuais em candidatos ao sacer
dócio para seus oficiais diocesanos e superiores religiosos" Y 

O documento afirma adiante que 

"a escolha de profissionais da saúde mental que não acei
tam os ensinamentos da Igreja referentes à sexualidade para 
a avaliação de candidatos ao seminário pode estar baseada 
na crença que tais pessoas seriam mais 'objetivas'. Há, contu
do, um crescente consenso quanto a que, no campo da saúde 
mental, urna abordagem neutra ou objetiva na avaliação da 
saúde mental da pessoa não é nem possível e nem vantajosa". 

"Todos trazem algum ripo de viés cultural em seu traba
lho: daí se justifica a crescente tendência que reconhece o va
lor de bem se combinar o terapeuta a seu cliente. Um fundo 
cultural comum pode ser extremamente útil na avaliação da 
saúde mental. Por exemplo, um comportamento que pode ser 
visto em uma cultura como patológico, em outra é visto e 
mesmo esperado como normal" .13 

Ao tratar dessa questão, a Associação Médica Católica oferece as 
seguintes recomendações: 

"Os profissionais de saúde mental escolhidos para avaliar 
os candidatos ao sacerdócio devem, tanto quanto for possível, 
compartilhar de uma mesma base cultural com o candidato 
devoto, fiel e maduro que eles irão avaliar. Os profissionais 
devem ser católicos em bons termos, que apóiem os ensina
mentos da Igreja quanto à sexualidade, vida, contracepção, 
homossexualidade, celibato sacerdotal, ordenação estrita
mente masculina e estrutura hierárquica da Igreja. A AMC terá 
alegria em auxiliar bispos e superiores religiosos na prepara
ção de uma lista de profissionais qualificados na área da saúde 

mental que preencham esses critérios. Não-católicos e católi

cos que não apóiem os ensinamentos da Igreja não devem ser 

empregados nessa tarefa" .14 
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*** 

Outras entrevistas com membros de equipes vocacionais, incluin
do o diretor vocacional ou um de seus associados, também exerce um 
papel fundamental nos processos de avaliação. É comum que uma 
decisão definitiva seja tomada nesse ponto do processo. Ou o pró
prio candidato sente-se tão desmotivado por aqueles com quem se 
encontra que acaba, por sua própria vontade, decidindo abandonar o 
processo de discernimento, como discutido no capítulo anterior, ou, 
como segunda possibilidade, as entrevistas com o diretor vocacional, 
ou comitês de admissão, conduzem a uma exclusão do candidato por 

razões ideológicas. 

Alguns anos atrás, Timothy O'Keefe cogitou entrar numa ordem 

religiosa da Costa Leste. Após haver preenchido a papelada e conver

sado por diversas vezes ao telefone com o diretor vocacional, uma 

entrevista foi agendada. O'Keefe encontrou o diretor vocacional, em 

seu primeiro passo para integrar aquela ordem existente já há séculos. 

O'Keefe lembra que a entrevista parecia-se mais com uma entre

vista de emprego secular, na qual ele teve de responder perguntas tais 

como "você é responsável? Há quanto tempo você está em seu traba

lho atual? Você gosta de pessoas?". 

O'Keefe ficou desapontado. Ele esperava ser confrontado com 

questões mais relevantes quanto a sua adequação à ordem. Por exem

plo, "corno é sua vida de orações? Você teme o celibato? Você aceita 

os ensinamentos da Igreja? Você vai à missa e se confessa regularmen

te?". Não havia questões desse tipo, explica O'Keefe. "Eu lembro, 

no entanto, de comentar que eu estava profundamente interessado 

na fé - especialmente nas Santas Escrituras e em Teologia". A única 

questão relativa à teologia, contudo, dizia respeito à ordenação de 

mulheres ao sacerdócio, a qual O'Keefe respondeu que iria seguir o 

ensinamento da Igreja na matéria. 

"Ao final da entrevista, fiquei realmente chocado", O'Keefe relem~ 

bra. "O diretor vocacional disse, 'Tim, se você não acredita na orde

nação de mulheres, então você não pertence a nossa ordem"'. Essas 
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palavras ainda soam em sua mente, lamenta O'Keefe. "Saí dali me 
sentindo deprimido. Eu queria viver a pobreza segundo o Evangelho; 
queria alimentar os pobres com pão e Verdade eterna. No entanto a 
única coisa com a qual o diretores vocacionais se importavam era a 
aceitação de sua redundante agenda política". 

Randall Goedlers* foi ordenado padre de uma diocese ortodoxa 
do Meio-Oeste em 1999, no entanto não foi ali que ele iniciou seus 
testes vocacionais. Ele antes procurou o diretor vocacional da diocese 
de sua cidade natal em 1991. "Depois de ter superado todas as típicas 
hesitações de um jovem de 21 anos tentando realizar a vontade de 
Deus", ele relembra, "nunca esperaria dar contra um muro no pro

grama vocacional". 

Quando Goedlers expressou sua esperança em integrar um dos 
seminários que ele sabia ser confiável e ortodoxo, ele foi apresentado 
a uma lista de "lugares aos quais enviamos nossos homens", uma 
longa lista de instituições sobre as quais ele tinha sido alertado. Ele 

conheceu ex-estudantes que viveram discriminação nesses seminários 
por conta de suas visões ortodoxas do catolicismo. 

O segundo "golpe" dado pelo diretor vocacional foi quando ele in
formou o jovem Goedlers que, "como condição para posterior consi

deração de aceitação" para essa diocese, "haverá um período de dois 
anos de 'observação' em trabalho na paróquia". Em outras palavras, 

ele teria que passar por dois anos de espera antes mesmo de conside
rarem sua aceitação nos seminários que ele via como ortodoxos. 

"Eu me senti arrasado", ele relembra. "Quem diria que seria tão 

difícil dar a vida para servir ao Cristo?" ele se perguntou repetidas 
vezes. 

No fim dos anos 80 George Lomax procurou o diretor vocacional 

da arquidiocese de San Antonio, Texas, expressando interesse na vo

cação ao sacerdócio. Lomax ainda se lembra de sua entrevista. "Eu 

estava muito animado com a possibilidade de servir a Deus como 

padre", ele disse. "O diretor me perguntou por que eu estava inte

ressado em me tornar padre, e em seguida começou a sondar a parte 
mais íntima de minha vida, meu histórico sexual". 
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O diretor finalizou a entrevista dizendo a Lomax que se ele es
tava interessado em prosseguir no sacerdócio ele poderia participar 
de encontros mensais sustentados pela arquidiocese, criados para 
homens, discernindo a vocação. Lomax participou desses encontros 
por um ano. 

"O que mais me surpreendeu na entrevista foi que eu sempre tinha 
pensado que um diretor vocacional ficaria muito animado quando 
alguém começasse a pesquisar sobre o sacerdócio ou a vida religiosa", 
disse Lomax. "O que eu vi foi exatamente o oposto. Eu definitiva
mente não fui encorajado, e saí dali me sentindo desprezado". 

Lomax disse que não entendeu a reação do diretor vocacional se
não alguns anos mais tarde, quando descobriu que outros homens 
haviam encontrado a mesma falta de entusiasmo por parte da arqui
diocese ao sondarem a possibilidade de servirem à Igreja como pa
dres. Cada homem, disse ele, se encontrou com o diretor vocacional 
carregado daquilo que ele chamou de um "zelo ortodoxo" para guiar 
as almas até Cristo seguindo os ensinamentos da Igreja. "Eu nunca 

imaginaria ser desprezado por ser 'conservador' demais"', ele explica. 
"Eu pensava que eu não seria bem-vindo por não ser digno". 

John Horton candidatou-se em sua arquidiocese natal de Oklaho
ma City. "Nem mesmo toda a boa intenção do mundo fará com que 

você entre no seminário caso o diretor vocacional lhe ache demasiado 
leal ao papa ou 'obcecado' com os ensinamentos da Igreja", ele c~ 

menta ao relembrar seu processo de candidatura. 

"Eu servi as missas diárias de minha paróquia local ao longo do 

ginásio, colegial e faculdade. Ao obter meu diploma de mestrado, 
candidatei-me para ser seminarista em Oklahoma City", ele explicou. 

Horton disse ter recebido uma recomendação muito positiva de seu 

pároco e participou de todos os encontros com os conselhos voca

cionais de cinco padres, percorrendo mais de 2500 quilômetros para 

encontros pessoais com todos os padres da parte oeste do Oklahoma. 

"A decisão do diretor vocacional e do conselho foi que, em primei

ro lugar, eu estava apenas procurando algo para fazer até que alguma 
coisa melhor surgisse; e, segundo, que eu estava apenas interessado 
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em superficialidades da religião", lamenta Horton. "Esse é o tipo de 
resposta que eu recebi depois de ter servido a missa diária durante 
dez anos e ter trabalhado em um sem número de outras atividades na 
paróquia nesse mesmo período". 

Horton deixou claro, para cada um dos padres e conselhos voca
cionais, que ele seguia os ensinamentos da Igreja, sobretudo quanto 
ao sacerdócio ordenado, e que se espelhava no papa em busca de dire
cionamento prático. Também ele foi excluído por ser "rígido demais" 
e "dogmático demais". 

Li Chang Yen * também se considera a si mesmo um católico orto
doxo, aceitando todos os ensinamentos e disciplinas da Igreja Católi
ca. Ao aproximar-se de sua diocese, ele tratou de ser discreto quanto 
a sua visão ortodoxa do catolicismo, mas nem mesmo sua precaução 
impediu que ele sofresse o mesmo tipo de discriminação que os ou
tros rapazes. Yen, membro de uma paróquia de reputação "conser

vadora", explicou que sua "pedra no caminho" era simplesmente a 

possível associação que se faria entre ele e sua paróquia. Em encontro 

com os dois diferentes diretores vocacionais de sua diocese - a diocese 

mudou de diretor no final de 1999 como resultado de uma mudança 

de bispos - ambos pediram a Yen que ele trocasse de paróquia. Apa
rentemente a diocese considerava a paróquia de Yen como "tradicio

nal" demais, ou, nas exatas palavras de um dos diretores, "não é uma 
paróquia típica". 

"Pedi ao segundo diretor que esclarecesse esse ponto", disse Yen. 

"Ele respondeu por escrito, dizendo que não aceitaria pessoas com 

preferências tais como essas de meus companheiros de paróquia", ele 

explicou, devido ao foco tradicional da paróquia, que incluía adora

ção eucarística diária, devoções tradicionais, procissões, e um coral 
grego nano. 

Yen cometeu então seu maior "erro" ao ser honesto. Ele comuni

cou aos diretores vocacionais que sua política parecia incongruet;l.te 

com o desejo de "diversidade" freqüentemente repetido dentro da 

diocese. Ele confiou ao diretor que poderia ser difícil, para ele, traba

lhar com alguém que estava "mais preocupado com que eu estivesse 

na paróquia certa do que com minha vontade de servir a Deus". 
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O diretor vocacional usou as palavras de Yen contra ele próprio, 
dizendo que ele era "acusador, criador de antagonismos e obstinado", 
acrescentando que aquilo não era de surpreender, tendo em vista a 
paróquia à qual ele pertencia. O veredito do escritório vocacional foi 
que "os dons de Yen não serão de proveito para a diocese". 

No final dos anos 1980, Stephen Carrigee atuava numa organiza
ção da Universidade Estadual da Luisiana chamada Catolicismo no 
Campus quando se sentiu chamado a seguir a vocação ao sacerdócio 
com a arquidiocese de New Orleans. "Diversos membros mais expe
rientes me avisaram que eu deveria agir propositalmente de forma 
afeminada e falar com a língua presa se eu de fato quisesse ser apro
vado em New Orleans", disse Carrigee. "No começo pensei que eles 
estavam brincando, mas eles estavam falando mortalmente sério, pois 
se baseavam em suas experiências pessoais". 

Carigee se encontrava rotineiramente com cada um dos membros 
do conselho vocacional para suas entrevistas formais, "acreditando 
serem eles representantes da Igreja", ele disse, "e com as melhores 
intenções em meu coração". 

Foi-lhe então solicitado que participasse de um retiro de uma se
mana, do qual ele guardou na memória algumas "práticas peculia
res": as orações começavam com "Em nome daquele que cria, que 
redime e que salva" ,i com o objetivo de que não se fizesse nenhuma 
referência masculina a Deus. Ele também lembrou uma longa conver
sa sobre como os católicos precisam crescer na compreensão de Deus 
como Mãe, e deixar para trás a velha "bagagem patriarcal". 

O próximo passo no processo de admissão era a avaliação psico
lógica. Carrigee foi enviado a uma clinica psicológica independente, 
onde passou dois dias fazendo testes e "sendo entrevistado por um su
jeito estóico de expressão impassível, portando um anel maçônico". 

"Algumas das questões eram invasivas", ele relembra, "e próprias 
apenas para um confessionário. Mas eu as respondi de forma hones
ta, confiando totalmente na boa vontade da arquidiocese e na boa 
vontade do profissional clínico sentado diante de mim". 

i Na língua inglesa, o pronome demonstrativo não tem ~nero - NE. 
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Carrigee admite que não considerou todos os testes psicológicos 
com grave seriedade. O primeiro teste que lhe foi dado foi um ques
tionário de 375 perguntas de múltipla escolha do tipo: "Você tem 
medo do seu pênis?"; "Você sente que há um ponto macio no topo de 
sua cabeça?"; "Quando você está dormindo em seu quarto, à noite, 
sua alma deixa seu corpo e flutua pelo quarto?"; e "Você sente que as 
pessoas estão seguindo você, aonde quer que você vá?". 

Muitas semanas depois, Carrigee voltou à clínica para ouvir o re
latório do médico quanto a sua saúde psicológica. "Eu me sentei", ele 
explica, "enquanto ele leu um relatório de oito páginas que indicava, 
em termos nada incertos, que eu tinha sérios problemas psicológicos 
- mania de grandeza, narcisismo, problemas em distinguir realidade 
e fantasia". Ouvir aquela litania de neuroses das quais ele suposta
mente sofria já foi bastante perturbador para Carrigee, mas quando o 
médico recomendou que ele passasse por uma terapia, ele ficou real
mente chocado. 

"Eu pedi uma cópia do relatório, coisa que o médico relutou bas
tante em fazer, mas eu insisti'', ele rememora. "Eu levei-o para casa 
naquela noite e me debrucei sobre ele. Eu estava literalmente pertur
bado com a possibilidade de ser seriamente doente da cabeça. Isto é, 
até eu ler as explicações que o doutor deu para as conclusões às quais 
ele chegou". 

Carrigee cita como exemplo que o médico relatou que "o Sr. Car
rigee acredita que sua relação com Deus é baseada em medo". Ele 
explicou, entretanto, que durante suas entrevistas, perguntaram a ele 
quais eram seus medos na vida. "Eu respondi que nós só devemos 
temer ofender Deus, mas que eu também tinha medo de alturas". 
Olhando para a situação com recuo, Carrigee acredita que o médi
co deliberadamente extraiu sua declaração do contexto e "retorceu-a 
para dar um novo significado". 

"Disseram que eu era 'rígido demais' e 'focado demais' em ser um 
padre", ele disse. 

"Mas eu inocentemente prossegui nesse caso. Queria sa
ber exatamente qual era meu problema. Depois de uma longa 
busca, me disseram então que 'rígido demais' significava que 
eu levava o papa demasiado a sério, e que 'focado demais' 
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referia-se a minha devoção à Santíssima Mãe e a minha espi

ritualidade de São Luís Maria Grígnon de Montfort". 

"Eu havia tomado aquela rejeição como algo pessoal. Du

rante muito tempo sofri com a idéia paralisante e castradora 
de que havia algo muito errado comigo. Foi o que me disse a 

arquidiocese de New Orleans. Minha família estava envergo

nhada comigo porque, mesmo numa época de severa redução 

no número de padres, eu fora rejeitado como sendo mental

mente inadequado ao sacerdócio. Eles não podiam entender o 

que havia de errado comigo. Minha reputação foi manchada 

porque eles acreditavam que 'a Igreja Católica' me havia rejei

tado. Eu não consigo expressar suficientemente o quanto esse 

período da minha vida foi de uma séria crise de fé para mim, 

na qual, não fosse por uma enorme quantidade de graças, eu 

poderia muito bem ter perdido toda a minha fé". 

Durante mais algum tempo, Carrigee continuou a apelar para que 

a arquidiocese reconsiderasse seu pedido. Quando ele disse que gosta
ria de "corrigir seu problema", ele foi enviado a um padre psicólogo 

para tratamento psiquiátrico regular. Disseram a Carrigee que caso o 

psicólogo desse "sinal verde", ele poderia se recandidatar para a arqui

diocese. Carrigee encontrou-se com o padre durante muitos meses de 
aconselhamento, mas largou quando o padre psicólogo começou a con

duzi-lo em meditações guiadas nas quais ele devia imaginar ser Deus. 

Carrigee acabou se transferindo da Estadual de Luisiana para a 

Universidade Franciscana de Steubenville em Ohio. Após ter se gra
duado ele fez uma última inquirição ao sacerdócio junto à arquidio

cese de New Orleans, mas dessa vez lhe disseram que, por conta de ele 
ter abandonado o aconselhamento psicológico, a arquidiocese nunca 

mais iria considerar sua candidatura, alegando que eles não precisa

vam de nenhum "padre desobediente". 

"'"'"' 

Tal discriminação contra homens ortodoxos é também evidencia

da no caso daqueles que se candidatam ao programa de treinamento 

ao diaconato. Glenn Jividen, coronel das forças armadas, aposentado 
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e dentista de Dayton, Ohio, é um caso típico. Com seus filhos já cria
dos e suas práticas odontológicas chegando ao fim, com a chegada de 
seu filho mais velho ao consultório, Jividen sentiu que tinha o tempo e 
o chamado para melhor servir à Igreja. Tendo visto com seus próprios 
olhos o quão útil um diácono pode ser na assistência da paróquia, 
especialmente uma paróquia dispondo de apenas um único padre, 
freqüentemente sobrecarregado e já idoso, seu pároco sugeriu que ele 
pensasse no Programa de Ministério Pastoral Leigo, regido pela ar
quidiocese de Cincinnati. Esse era o programa que o prepararia para 
o diaconato permanente. 

"O processo começou com uma entrevista em Dayton, com uma 
freira amigável, que parecia genuinamente interessada em minha can
didatura", ele recorda. Ela explicou a Jividen que o Programa de Mi
nistério Leigo da arquidiocese compreendia um comprometimento de 
estudos de dois anos, incluindo um projeto especial realizado sob a 

direção de um conselheiro. 

"Estranhamente", ele lembra, "a freira me perguntou por diversas 

vezes se eu entendia que a Igreja estava mudando, e se eu pensava ser 

capaz de 'aceitar uma Igreja pluralística"'. 

Ele respondeu que a "mudança é um fato inevitável da vida", e per
guntou a ela se ela acreditava que algumas verdades nunca mudam. 

Ela pareceu tolerante com sua questão, ele pensou, mas prosseguiu 
sem responder. Ela o informou que todos os candidatos deveriam pas

sar pelo teste de personalidade de Myers-Briggs, que seria realizado 
em Cincinatti por um padre psicólogo. Essa entrevista inicial, ele dis
se, terminou em tom amigável. 

Durante a parte seguinte do processo de candidatura, pediram a 
Jividen que escrevesse uma autobiografia em aproximadamente 1000 
palavras. Nesse ensaio ele incluiu o que lhe pareciam importantes pon
tos de sua devoção à Igreja. Em primeiro lugar, ele escreveu, ele estava 
envolvido em atividades pró-vida nas quais encontrava "diversas pes
soas maravilhosas, cheias de espírito, que me impressionaram enorme
mente com seu amor e devoção a nossa Igreja, à Mãe de Deus e a Deus 
Pai". Em segundo, ele integrou a Católicos Unidos pela Fé (CUF), uma 
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organização de católicos leigos formada em 1968 para defender os en
sinamentos da Igreja em Humanae Vitae e diversos outros ensinamen
tos e disciplinas da Igreja, tais corno o sacerdócio masculino e celiba
tário. "Eu estava motivado a fortalecer meu próprio conhecimento da 
Igreja Universal", ele escreve quanto ao seu envolvimento com a CUF. 

Havia aproximadamente urna dúzia de candidatos passando pe
los testes psicológicos para fins de avaliação junto com ele. O padre 
psicólogo deu uma instrução introdutória, na qual explicava que os 
testes ajudariam o comitê a decidir a qual tipo de ministério cada um 
deles adequava-se melhor e, relembra Jividen, concluiu dizendo "lem
brem-se de que, sobretudo, sempre há um lugar para todos servirem". 

Quando ele chegou, uma semana mais tarde, para falar dos resul
tados dos testes, o padre psicólogo o recebeu de modo amigável, no 
entanto a conversa logo se centrou em sua participação na CUF. De 

acordo com Jividen, "o psicólogo afirmou ter ouvido que essas pessoas 

[da CUF] eram muito rígidas e não queriam mudar suas posições em 

nada". Jividen perguntou, polidamente, quais eram os assuntos quan

to aos quais eles teriam atitudes inflexíveis, mas o psicólogo mudou 

de assunto e pediu a ele que explicasse o que Deus significava para ele. 

"Eu respondi que eu não era um teólogo, mas que eu pensava que 

o Credo Apostólico refletia bem a minha crença e a da Igreja Cató

lica", ele recorda. "Eu também comentei que nós da CUF apoiamos 

totalmente o vigário de Cristo e o Magistério". O padre psicólogo, n<;> 

entanto, pronto respondeu que o papa só raramente se manifestava 

ex catedra15 e que os católicos deveriam usar seus próprios intelectos, 

dom de Deus, na decisão da maior parte das questões. 

"Eu perguntei se nós, católicos, deveríamos seguir as várias encícli

cas que os papas lançaram, e ele disse que as encíclicas significavam 

'coisas diferentes em diferentes países do mundo"', relembra Jividen. 

A conversa então passou a tratar das atividades anteriores de Ji
viden, incluindo um capítulo de um protesto da CUF contra Charles 

Curran na Universidade de Dayton; o psicólogo comentou, segundo 

Jividen, que havia lido os livros de Curran e "realmente não via muita 
coisa de errado com ele". 
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O padre psicólogo começou então uma minuciosa análise do teste 
de Myers-Briggs, que sugeria basicamente que Jividen era um "intro
vertido bem ajustado". 

"O padre me disse que eu funcionava melhor numa re
lação mano a mano, e que portanto eu era mais indicado ao 
trabalho como dentista. Após 37 anos no ramo, fiquei feliz em 
ouvir que eu havia escolhido a profissão certa. A entrevista 
acabou de forma amigável, mas foi-me sugerido gentilmente 
que eu provavelmente me 'sentiria desconfortável com meus 
amigos da CUF após integrar o Programa de Ministério Pas

toral Leigo'". 

Deveria ocorrer um "fim de semana de avaliação" como parte do 
próximo passo no processo de candidatura, mas Jividen não obteve 
a média necessária. Uma carta assinada por duas mulheres leigas e 
duas freiras informava-o que "após orações e consultas ao padre psi
cólogo, seria do seu maior interesse deixar para considerar o PMPL em 
um momento futuro". Elas também sugeriram que ele fizesse alguns 
cursos autorizados para "atualizar" sua teologia, bem como que ele 
estabelecesse contato com um diretor espiritual que o ajudasse a de
senvolver uma "espiritualidade pessoal". Eles anexaram uma lista de 
25 diretores espirituais recomendados, dos quais 22 eram mulheres. 

*** 

A rejeição de um candidato interessado em servir a Igreja enquanto 
diácono ordenado se encerra imediatamente assim que ele é afastado 
por sua própria diocese, mas no caso da vocação sacerdotal é um pou
co diferente. A rejeição de um potencial seminarista por uma diocese 
traz ramificações ao candidato que vão para além das fronteiras de sua 
diocese. Uma vez rejeitado por uma diocese, um candidato encontra-se 
amiúde "banido" das outras, das quais muitas cuidam de não conside
rar homens rejeitados por outras dioceses ou ordens religiosas. 

Em meados dos anos 90, Gerald St. Maur"' tinha 36 anos quando 
recebeu uma avaliação psicológica negativa do psicólogo que sele

cionava candidatos para a arquidiocese de Detroit. Ele era descrito 

como "inflexível" e "rígido" por sua adesão expressa ao catolicismo 
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ortodoxo e por delinear sua vida de oração como consistindo em 
adoração eucarística, oração do rosário e jejum semanal. Ele ulterior
mente foi rejeitado pela arquidiocese de Detroit em sua admissão ao 
Seminário do Sagrado Coração. 

Ele fez então diversos pedidos em outras dioceses, esperando que 
considerassem sua candidatura. Ele logo descobriu que essa rejeição 
de Detroit era um impedimento até mesmo para que eles consideras
sem sua candidatura. Em setembro de 1999, St. Maur escreveu uma 
carta ao escritório vocacional da diocese de Lansing, vizinha à sua: 
"eu expliquei que havia sido afastado pela arquidiocese de Detroit e 
perguntei se eles gostariam de formar sua própria opinião quanto a 
minha adequação ao sacerdócio". 

Dois meses mais tarde ele recebeu uma carta de um padre em Lan

sing dizendo que, após conversar com os conselhos de avaliação voca

cional em Detroit, ele não iria considerar St. Maur como candidato ao 

sacerdócio. A carta, assinada pelo Padre J. Thomas Munley, concluía, 

"é minha esperança que você seja capaz de continuar seu processo de 

discernimento e encontrar o lugar ao qual Deus o está chamando". 

Ao receber essa carta, St. Maur entendeu que seria bem difícil ter 

uma outra chance. Ele tentou uma abordagem diferente em seguida. 

Ele sabia que, em alguns seminários, leigos podiam inscrever-se em cur

sos de Filosofia, que eram pré-requisito para o estudo de Teologia. Ele 

poderia fazê-lo sem estar formalmente vinculado a uma diocese ou or

dem religiosa. Pensando que essa seria a melhor maneira de iniciar seus 

estudos e, ao mesmo tempo, fazer dele um candidato mais aceitável ao 

sacerdócio, ele decidiu contatar o reitor de um desses seminários. 

Quando consultado pelo reitor sobre por que ele pensava que De
troit havia rejeitado sua candidatura, St. Maur respondeu que ele re

cebeu uma má avaliação psicológica, que essencialmente "o indicava 

como demasiado ortodoxo". Em seguida, o reitor pediu que St. Maur 

apresentasse uma cópia da avaliação para que ele e sua equipe pudes· 

sem analisá-la. 

Passadas seis semanas sem um retorno do reitor, St. Maur ligou para 

ele com uma proposta. Que entendesse que ele estava sendo julgado, 
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uma vez mais, pela avaliação de Detroit, que St. Maur considerava 
inválida; ele pediu ao reitor que escolhesse um psicólogo em qualquer 
parte dos Estados Unidos em cujo julgamento ele confiasse. Ele viaja
ria para se encontrar com esse psicólogo a suas próprias custas, assim 

como pagaria pela avaliação de seu próprio bolso. Daí então, sugeriu, 
esse relatório poderia ser comparado àquele de Detroit. 

O reitor respondeu que, em lugar disso, St. Maur poderia encon
trar um psicólogo católico de sua própria escolha com quem ele pu

desse conversar por um período de muitas semanas. Se esse psicólogo 

dissesse não haver validade no que estava escrito no exame de De
troit, então ele consideraria seriamente a admissão de St. Maur. 

St. Maur conseguiu então localizar um psicólogo respeitado, ele 

próprio um ex-seminarista. "Ali estava alguém que conhecia a fé ca

tólica e o sacerdócio, então confiei que teria uma avaliação honesta", 

ele disse. 

Passando pela segunda entrevista com o psicólogo católico, St. 

Maur perguntou se ele gostaria de telefonar ao reitor, "para ter cer

teza que estávamos todos de acordo quanto ao que estávamos bus

cando". O psicólogo disse que faria isso, que telefonaria ao escritório 

vocacional na arquidiocese de Detroit para ver que tipo de informa

ção ele poderia obter. 

Quando St. Maur chegou para a terceira entrevista, urna semana 
mais tarde, o psicólogo disse que havia um "problema". Em sua con

versa com um oficial da arquidiocese, ele pôde confirmar que a arqui
diocese achou St. Maur demasiado "ortodoxo" em suas crenças e que 

sua admissão no Sagrado Coração havia sido negada basicamente 
por essa razão. Ele também afirmou que após sua conversa com o 
reitor do segundo seminário, ele descobriu que a instituição não tinha 
a intenção de aceitá-lo ao menos que ele "mudasse". De acordo com 
o reitor, a equipe de formação queria que o psicólogo submetesse St. 
Maur a algum tipo de terapia que resultasse em que ele não fosse mais 
tão "conservador,,. O psicólogo disse ao reitor que St. Maur era psi
cologicamente são e que considerava que urna terapia de tal tipo seria 
desnecessária e mesmo antiética. Ele também disse ao reitor que se o 
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papa passasse pelo mesmo exame psicológico de Detroit, ele também 
seria taxado de "rígido" e "intolerante". 

St. Maur acredita, hoje, que o reitor do seminário deve estar em 
contato próximo com a arquidiocese de Detroit para poder adotar 
uma postura tão firme contra ele. St. Maur apenas conversou breve
mente com o reitor em duas ocasiões. 

Levando em conta que os reitores de seminários e diretores vo
cacionais ao redor do país mantêm uma comunicação constante, St. 
Maur está provavelmente certo em sua suposição. Essa "rede" parece 
haver impedido diversos homens ortodoxos de se candidatarem ou 
de serem aceitos em dioceses ou ordens religiosas após terem sido 

rejeitados, ainda que injustamente, por uma diocese. 

Essa questão do "banimento", como a nomeiam diversos semina

ristas e aspirantes, é muito séria. Ela é mais predominante - e mais 

séria - entre seminaristas que foram rejeitados ou "não-endossados", 

como se diz em jargão de seminário, de um seminário após dedicarem 

um ano ou mais de suas vidas ao estudo para o sacerdócio. Muitos, 

como afirmado anteriormente, tiveram conflitos políticos ou pessoais, 

não relacionados com sua adequação enquanto candidato para a or

denação, conduzindo-os à rejeição e ao subseqüente banimento. As 

ações da equipe de formação dos seminários ou de seus representan

tes são, freqüentemente, não só injustas como antiéticas e, em termos 

morais, constituem uma verdadeira calúnia. 

Essa é exatamente a opinião do Padre John Lewandowski, da dio

cese de Fargo. Após protestar contra o uso do que ele considerou 

ser um livro "pornográfico" numa aula obrigatória de Sexualidade 

Humana no Seminário Mount Angel em Oregon, o então reitor Padre 

Patrick Brennan publicou uma avaliação que, segundo Lewandowski, 

consiste numa calúnia. 

"Odeio usar a palavra 'calúnia', mas não consigo encontrar outro 

termo para expressar o que o Padre Brennan fez contra mim no Semi

nário Mount Angel", ele disse. Na resposta de Brennan a uma avalia

ção solicitada pelo Seminário Holy Apostles em Connecticut quanto 

a Lewandowski, Brennan "deu um bom exemplo daquilo que hoje se 

chama 'assassinato de reputação"', explica Lewandowski. 
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O Saint Apostles compartilhou a avaliação de Mount Angel com 
Lewandowski, e tanto ele quanto o pessoal em seu futuro seminário 
chegaram à mesma conclusão: nem uma só palavra ali escrita era ver

dade. A conclusão deles, diz Lewandowski, era baseada no fato que 
Brennan mudou "sua história" sobre o escândalo do livro pornográ

fico. Lewandowski explica: 

"Eu me sentei no escritório do Padre Brennan por duas 
horas, enquanto ele enumerava as muitas razões pelas quais 
eu não deveria 'criar caso' quanto ao uso de um livro porno
gráfico que de modo algum apresentava os ensinamentos mo
rais da Igreja aos seminaristas. Os professores e a equipe do 
seminário, ele me assegurou, estavam qualificados para fazer 
suas próprias escolhas quanto ao material didático. Ele disse 
que eu deveria simplesmente seguir as aulas, e que dessa for
ma nada daquilo seria exposto em minha avaliação". 

Lewandowski não se intimidou com a possibilidade de uma "má 

avaliação". De todo modo, a despeito de suas avaliações anteriores 

positivas, isso foi tudo que ele recebeu. Na nova avaliação de Brennan 

constava que Lewandowski tinha "problemas sexuais" manifestos 

pelo fato de que ele não podia olhar para as imagens no livro - i.e., 

ilustrações que mostravam homens praticando sexo oral - sem per

turbações. De fato, para piorar o caso, disse Lewandowski, Brennan 

recomendou que ele se submetesse ao Dr. Torres, o membro da facul

dade que usava o livro em seu curso de Sexualidade Humana, para 

aconselhamento psicológico. 

"Eu gostaria de crer que a avaliação feita por ele consiste num 

grande mal entendido, mas o Padre Brennan me disse pessoalmente 

que 'não havia nada de errado com o livro, e que aquilo era necessário 

para o currículo'", explicou Lewandowski, acrescentando que "a cer

ta altura ele me disse que não havia lido o livro, e em outro momento 

disse que só havia lido a descrição". 

Ainda sobre sua avaliação ele comenta: 

"Se eu de fato sou o tipo de pessoa que o Padre Brennan 

descreve ao me avaliar, então eu com certeza não deveria ser 

ordenado padre. Mas se eu tenho um chamado autêntko de 
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Cristo ao sacerdócio, e alguém está deliberadamente tentando 

impedir que eu atinja esse objetivo, então essa pessoa deve 

responder por isso, especialmente se essa pessoa é, ela própria, 

um padre". 

Com o objetivo de demonstrar ao Seminário Saint Apostles que a 
avaliação de sua pessoa feita por Brennan era uma aberração, Lewan
dowski obteve diversas cartas de apoio, tanto de pessoas do semi
nário quanto da região de Mount Angel, que atestavam seu caráter. 
Essas cartas contradizem enormemente a avaliação de Brennan. 

Ele também obteve cartas de recomendação positivas de pessoas 
no conselho do seminário na Diocese de Gallup, Novo México, al
gumas das quais eram padres. "Eu até mesmo recebi uma carta de 
um bispo já emérito de Gallup", ele disse, "com quem vivi e estive 

em contato diário por mais de um ano. Todas essas boas pessoas me 

deram total apoio; todos eles me encorajaram a seguir em frente em 

busca de concretizar minha vocação sacerdotal". 

Lewandowski também mostrou ao Saint Apostles uma cópia de 

avaliações anteriores de Mount Angel, também assinada por Bren

nan, nas quais não consta nenhuma das acusações presentes na última 

avaliação. 

"Parece que o que o Padre Brennan estava tentando fa
zer em sua falsa avaliação da minha pessoa era fazer de mim 
um caso. Na verdade, o caso verdadeiro consistia no Padre 
Brennan, no Dr. Torres, no livro pornográfico e no Seminário 
Mount Angel. Tudo o que eu fiz foi protestar contra um livro 
despudorado e uma equipe que queria usar um livro que en
corajava a prática de atividades sexuais imorais e depravadas. 
O livro em questão, com sua apologia do homossexualismo, 
do sexo oral e anal, masturbação e até mesmo da zoofilia, 
tinha o potencial de causar estragos inenarráveis na salvação 
das almas. É precisamente porque essas pessoas queriam utili
zá-lo num seminário católico que eu fiz meu protesto. Seminá
rios são instituições trazidas à existência com o propósito de 
treinar e preparar homens para a santidade, que se exercitam 
tanto espiritual quanto academicamente para o especial tra
balho que é salvar almas. 
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O Padre Brennan consentiu em não me expulsar, já que 
não haveria razão para fazê-lo. Eu poderia então prosseguir 
com meus estudos se pudesse encontrar um outro seminário 

que me aceitasse. Mas, com efeito, ele de fato me expulsou 

ao prover uma avaliação que qualquer seminarista expulso 

receberia". 

Enquanto muitos acreditavam que Lewandowski se relacionava 
bem com quase todo mundo em Mount Angel, como o atestam suas 
numerosas cartas de recomendação, Brennan escreveu que ele não se 
dava bem nem com seus colegas estudantes e nem com a equipe do 
seminário. Brennan também declarou que Lewandowski era pertur
bador em classe, porque confrontava diversos professores taxando 
suas declarações de contrárias aos ensinamentos da Igreja. Ele de fato 
fazia isso, defende o próprio Lewandowski, "segundo a etiqueta e 

formalidade acadêmicas". 

"Não me considero um criminoso por insistir num correto ensi

namento da moral num seminário católico", ele conclui. A evidência, 

pesada contra a avaliação de Brennan, era tão esmagadora que Lewan
dowski foi aceito no programa do seminário do Saint Apostles e pos

teriormente ordenado para a diocese de Fargo, no Dakota do Norte. 

Nem sempre a hierarquia dos seminários consegue impedir um 

homem de prosseguir em sua ordenação, como o mostra o caso do 

Padre Lewandowski, mas com freqüência ela o faz. Daí então, nas 

palavras do Padre Andrew Walter, que sobreviveu a 14 anos de bani
mento, "o seminarista se afasta de sua vocação com o rabo entre as 

pernas", amiúde tão aturdido que ele nem sequer é capaz de explicar 

a seus amigos e familiares o porquê de ter sido rejeitado, e receoso de 

discutir o que ocorreu no seminário. 

Esse é o tema dos capítulos seguintes; dos quais cada um observa 

um aspecto particular da agenda política presente nos seminários que 

não pode ser questionada sem sérias repercussões. 

68 



CAPITULO 4 

A SUBCULTURA GAY 

POLÍTICAS HOMOSSEXUAIS DISCRIMINAM OS 
SEMINARISTAS SÃOS E HETEROSSEXUAIS 

"O problema nunca foi a minha adequação ou não ao sacerdócio. Era, isso 

sim, o fato de que a panelinha gay tinha poder de veto sobre as ordenações 

em Chicago". 

- JOSEPH KELLENYI, ex-seminarista, 

Seminário Mundelein, Chicago 

Ao ser aceito no programa de algum seminário, o candidato estará 
sujeito a deparar-se com questões homossexuais por diversas vezes ao 
longo de sua carreira, por vezes de formas mais diretas que em outras. 
"Faz décadas que temos ouvido histórias sobre formações sacerdotais 
e casas religiosas que teriam feito Boccaccio enrubescer" .1 Essas his
tórias, com efeito, fazem com que muitos pais católicos resistam a en
corajar uma vocação sacerdotal em seus filhos. Isso impediu, com cer
teza, que diversos jovens testassem suas vocações em certas dioceses. 

Um livro popular reconhece aquilo que o autor chama de uma 
"subcultura gay" em diversos seminários católicos. Escrito pelo Padre 
Donald B. Cozzens quando ele era reitor do Seminário St. Mary em 
Cleveland, The Changing Face of the Priesthood denuncia uma preo
cupação pública crescente quanto ao fato de que o sacerdócio estaria 
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se tornando uma "profissão gay". Ele trata longamente dessa questão 
a partir de sua perspectiva interna do seminário. 

Cozzens afirma que "homens heterossexuais num ambiente predo
minantemente ou significativamente gay passam, em geral, por uma 
desestabilização crônica, sendo a insegurança um sintoma comum" .2 

Soma-se ao desafio de se estudar, orar e viver em seminários gays 

os "professores, que contam com uma quantidade desproporcional 
de pessoas de orientação homossexual". 3 "Em outras palavras, essa 
'subcultura gay', composta tanto por estudantes quanto por professo
res dos seminários, dissuade os homens heterossexuais a continuarem 

seus estudos e preparação ao sacerdócio". 

Isso para dizer o mínimo. Como pode um seminarista são e hete

rossexual esperar ter uma formação adequada e ser preparado para 

o sacerdócio católico quando ele está constantemente sujeito a algo 

que é tão claramente contrário ao ensinamento e à disciplina da Igre

ja? Como é que tantos seminaristas, sejam eles ortodoxos ou não, 

decidiram deixar o seminário e abandonar suas vocações por causa 

da "subcultura gay" que eles foram obrigados a suportar, por que fo

ram abordados, assediados ou até mesmo molestados? Não estamos 

falando aqui da presença de uns poucos sujeitos orientados homos

sexualmente que se conduzem em perfeita castidade. O que existe, ao 

contrário, é uma atmosfera pesada e amiúde ameaçadora. 

De acordo com ex-seminaristas e padres recém-ordenados, essa 

"subcultura gay" é tão proeminente em certos seminários que essas ins

tituições receberam apelidos tais como Notre Fiam<! (para o Seminário 

Notre Dame em New Orleans) e Theological Closet; (para o Colégio 

Teológico na Universidade Católica da América em Washington, D.C.). 

O Seminário St. Mary em Baltimore foi apelidado de Pink Palace.iii 

O Padre Andrew Walter, ordenado para a diocese de Bridge

port, Connecticut, em 2000, passou diversos semestres na escola de 

i Nossa chama - NT. 

ü Armário reológico - NT. 

iü Palácio rosa - NT. 
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Baltimore como seminarista da diocese de Paterson, Nova Jersey. O 
problema era tão grave quando ele estava ali, explica ele, que "al
guns dos estudantes e professores costumavam vestir-se com roupas 
de couro para irem ao the block, o equivalente em Baltimore à Rua 
42 de Manhattan". 

Seminaristas, às vezes acompanhados por professores, faziam isso 
regularmente, explicou Walter. "Eles se encontravam no vestíbulo e 
seguiam para os bares gays". Essa situação não é nova, nem tam
pouco a afirmação é incomum. Em março de 2000, o Padre Andrew 
Greeley, conhecido padre e psicólogo progressista de Chicago, atestou 
que professores "dizem ser gays a seus estudantes e levam alguns deles 
a bares gays; e estudantes gays dormem uns com os outros" .4 

Walter também lembra a conferência que o vice-reitor de St. Mary 

proferiu diante de ao menos 150 pessoas, na qual ele afirmou que 
"sim, nós aceitamos, abertamente, seminaristas gays; essa é a nossa 
política", uma declaração que apenas confirmava o que já era comu
mente sabido no seminário. 

Walter disse que tentou explicar ao seu bispo, Frank Rodimer, qual 
era a atmosfera da escola com tal aceitação declarada, e, por vezes, 
mesmo encorajamento da subcultura gay: "meu tema constante com 
o bispo era que não se tratava apenas de homossexualidade, mas de 
uma agenda num seminário celibatário. Isso está por vezes em con
flito direto com o ensinamento da Igreja. Essas pessoas estão promo
vendo esse conflito". 

O Padre John Trigilio da diocese de Harrisburg, Pensilvânia, lem
bra haver visitado St. Mary em Baltimore quando era seminarista na 
Pensilvânia. "Não havia qualquer tipo de discrição", disse, a respeito 
da subcultura que ali se via. "Nas poucas vezes em que estive ali, al
guns dos seminaristas literalmente vestiam-se como gays do Village. 
Eles chegavam até o ponto de vestir-se com seda rosa; era como assis
tir À Gaiola das Loucas" .5 

"No dia em que estive em St. Mary", disse o Padre John Despard, • 
hoje padre numa ordem religiosa do Sudoeste, "no fim do corredor 
havia dois rapazes juntos no banho, e todo mundo sabia disso". 
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Ada Mason,.,. professora de Filosofia numa proeminente universida

de católica, outrora serviu no conselho de um seminário na parte nor

te do Meio-Oeste. Ela ficou chocada, servindo nessa posição, quando 

descobriu a subcultura gay extremamente ativa que havia ali. "O com

portamento abertamente homossexual era mais do que tolerado", ela 

admitiu. "Eu até mesmo ouvi de um professor do seminário que toda 

sexta-feira uma van apanhava os estudantes do sacerdócio para uma 

cidade grande próxima dali, para um tour pelos bares gays". 

"Quando meus associados na universidade ouviram que 
eu estava no conselho", Mason continuou, "eles começaram 
a confiar-me alguns segredos. Um estudante graduado em 
Teologia, por exemplo, contou-me que sua mãe, que era uma 
faxineira no seminário, ficou chocada com a pornografia mas
culina que ela viu nos quartos dos estudantes, quartos que 
ela supôs serem de mulheres estudantes. Seu choque foi ainda 
mais profundo, contudo, quando ela descobriu que aqueles 
eram os quartos dos seminaristas que estudavam para o sa
cerdócio. Eu passei a acreditar nesse e em outros relatos num 
encontro subseqüente com o conselho, quando o reitor se 
vangloriou diante de nós, 'Nós não perguntamos aos nossos 
candidatos sobre suas orientações ou históricos sexuais. Seria 
uma violação de um direito humano negar uma ordenação 
com base nesses parâmetros'". 

De acordo com diversos padres e muitos ex-seminaristas que inte
graram o Seminário Sacred Heart em Detroit e o Seminário Provincial 
St. John em Plymouth, Michigan, ambas as escolas eram verdadeiras 
"incubadoras" de homossexuais nos anos 70 e 80 (e, no caso da Sa
cred Heart, até início dos anos 90). 

O Padre Justice Wargrave, • que era seminarista na St. John em 
meados dos anos 80, lembrou que a promiscuidade homossexual es
tava amplamente difundida durante seus anos ali. Dentre os aproxi
madamente 70 seminaristas (de todas as dioceses de Michigan exceto 
Grand Rapids), "havia muitas facções hostis entre si e um certo clima 
de hostilidade". Algumas dessas facções, disse Wargrave, era compos
ta por "gays autoproclamados que formavam fortes panelinhas. Todo 
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mundo ali sabia o que se passava. Havia visitas noturnas, os semina
ristas gays transitavam de um quarto ao outro". Pouco esforço era 
feito para se esconder tanto a orientação sexual quanto a atividade 
homossexual desses seminaristas em St. John, ele adiciona; e "não era 
incomum ver seminaristas fazendo provocações sexuais em público". 

Wargrave citou uma lista de homossexuais praticantes que foram 
ordenados: alguns dos padres eram ativos na seção na comunidade 
Dignity;v e outros deixaram mais tarde o sacerdócio para adotar um 
estilo de vida gay em tempo integral na área da baía de San Francisco. 
Sabe-se que ao menos dois morreram de AIDS. 

O Seminário St. John foi fechado no meio dos anos 80; o argumen
to de muitos padres para seu fechamento foi a intervenção do Vatica
no por conta de sua decadência moral. Seu programa foi absorvido 
pelo Sacred Heart, com muitos dos professores de St. John mudando
se para o seminário de Detroit. 

Ainda que não se tenha mais relatos de casos de homossexualidade 
no Sacred Heart desde meados de 1990, segundo alguns seminaristas 
ortodoxos que estudam ali, alguns padres da área de Detroit ainda 
relutam, nos dias de hoje, em recomendar o seminário, porque gran
de parte da equipe que o compõe é ainda de remanescentes dos dias 
da "incubadora gay". Um ex-empregado da arquidiocese de De~roit 
disse saber de pelo menos uma dúzia de homens que estão estudando 
para o sacerdócio em outras dioceses especificamente porque seus pá
rocos recomendaram que evitassem o Sacred Heart. 

Em 1996, um sacerdote da arquidiocese de Chicago, Padre Wayne 
H. Wurst, fez uma acusação pública num programa de rádio de Chi
cago transmitido pela WBEZ-FM, dizendo que os seminaristas de St. 
Mary of the Lake em Mundelein, Illinois (conhecido simplesmente 
como "Mundelein"), eram coagidos por estudantes de classes mais 
altas a fazerem sexo com os membros do corpo docente nos anos 70. 

Wurst disse, em seu relato gravado, que 

"muitos dos estudantes mais novos eram postos em sirua
ções nas quais comprometiam sua integridade sexual. Isso 
era usado contra eles por estudantes mais velhos em troca 

iv Comunidade religiosa LGBT - NT. 
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de favores. E de tempos em tempos os membros do corpo 
docente solicitavam aos estudantes mais velhos que trouxesse 

uma visita, pois eles estavam se sentindo sós. Esses estudantes 

forneciam então carne fresca. Ali havia, portanto, cafetões, 

proxenetas e prostitutas, todos eles no sistema de seminário 

maior que, para aqueles que estavam de fora e que viessem 

passear pelo seu interior, pareceria um local muito santo". 6 

Wurst acrescentou que "um grande número de estudantes fora 
convencido por alguns professores progressistas que a promiscuidade 
sexual com pessoas do mesmo sexo não era uma violação do celiba
to", uma distorção ultrajante do ensinamento católico.7 

Aqueles que esperavam que as coisas tivessem mudado de rumo 
desde os dias de Wurst ficariam desapontados. Joseph Kellenyi, inscri
to nesse seminário da área de Chicago durante o ano letivo de 1998-
99, confirmou que o panorama de Wurst quanto às imoralidades e 
peripécias sexuais permanece imutável na aurora do século XXI. "Eu 
não chegaria a dizer que alguns dos membros da equipe da formação 
de Mundelein fossem literalmente 'proxenetas', mas certamente havia 
um ou dois ali que facilitavam o encontro dos padres de Chicago com 
os seminaristas 'bonitinhos"'. Kellenyi perguntou-se por que esses pa
dres estariam interessados em serem apresentados a certos seminaris
tas que eram favoritos - e portanto "recomendados" - dos docentes 
declaradamente gays. 

"Uma ala dos dormitórios dos seminários", relatou Kellenyi, "é 
apelidada de 'Catwalk"' ,V conhecida como a residência dos gays mais 
elegantes". "Catwalk ", ele explicou, fazia referência às passarelas das 
top models, mas também aludia à personalidade extrovertida, felina, 
daqueles que viviam naquela área do seminário. Um membro do cor
po docente em especial, ele disse, era conhecido por levar os semina
ristas a eventos gays de grande porte, como um popular espetáculo 
gay no Lincoln Park de Chicago. 

De acordo com Kelleny e diversos outros seminaristas que estive

ram em Mundelein durante os anos 90, um dos maiores eventos no 

seminário acontecia sempre que um seminarista "saía do armário" e 

" Passarela - NT. 
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declarava ser de orientação homossexual. O seminarista que desejasse 
assumir ser gay o faria contando para um ou dois de seus amigos mais 
próximos e, é claro, a história de mais uma "declaração", dizem eles, 
viajaria rapidamente através dos corredores do seminário, especial
mente aos membros do corpo docente. Por estranho que possa pare
cer, atestou Kellenyi, uma vez que um seminarista "saía do armário", 
alguns membros do corpo docente ofereciam um grande banquete -

no qual o próprio estudante era, literalmente, servido. "Na minha 
opinião", ele disse, "é altamente inapropriado que se ofereça um ban

quete para qualquer estudante favorito, independentemente de sua 

orientação". Mas o status especial concedido aos gays assumidos, diz 

ele, ultrapassa os limites. 

A subcultura gay, dizem ex-seminaristas de Mundelein, era a cultura 

dominante em Mundelein. Relatou o seminarista John Edmundson:"' 

"Um dos padres do corpo docente ficou inclusive conheci
do por beliscar e tocar os seminaristas, de brincadeira. Outras 
pessoas também viram isso, mas nada nunca foi feito. Outros 
membros do corpo docente, aqueles que claramente não con
cordam com grande parte do programa, sentem-se impotentes 
diante da máquina de formação de padres de Chicago" .. 

O problema, acusaram ex-seminaristas de Mundelein, está princi

palmente nos membros do corpo de formação, mais do que no cor

po acadêmico, que parece estar sob controle mais direto do Cardeal 

Francis George. O cardeal, assim o sugerem alguns informantes de 

Chicago, veio tentando, mas com muita dificuldade, curar as diversas 

doenças percebidas em Mundelein. 

Entretanto, dizem os seminaristas, de fato existe uma "rede subter

rânea" de seminaristas ortodoxos em Mundelein, mas eles mantive

ram suas vidas de oração e direção espiritual com padres ortodoxos 

em estrito sigilo. De acordo com Gregory Banks,"' 

"estudantes leais ao ensinamento da Igreja e contrários à opres· 
são gay no seminário trocam entre si anotações, gravações 
de conferências e leituras espirituais. Não é um grande siste
ma, mas sem ele, muito poucos dentre nós teria sobrevivido. 
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Em segundo lugar há também alguns professores 'ortodoxos 
enrustidos' que tentam oferecer a verdade, embora eles o fa
çam freqüentemente às escondidas". 

Quando Stephen Brady, presidente da organização Roman Catho
lic Faithful, com base em Springfield, Illinois, enviou um fax ao Padre 
Bart Winters com uma lista de queixas contra o seminário de Mun

delein feitas por seminaristas e padres recém-ordenados, Winters res

pondeu numa carta do dia 4 de agosto de 1999, negando quaisquer 

problemas: "Eu aprecio sua preocupação com o seminário", escreveu 

ele a Brady, "e estou perturbado com as alegações feitas pelos padres 

e seminaristas que lhe escreveram. Minha única resposta é que os 

tipos de comportamentos que você descreveu não são tolerados no 

seminário, e que não estou ciente de nada dessa natureza que você 

descreve ocorrendo aqui". 

Em forte contraste com a negação de Winter, o Padre Michael Sha

ne, *graduado em 1999 em Mundelein, endereçou suas preocupações 

sobre a decadência moral do seminário diretamente ao reitor, Padre 

John Canary numa carta datada de 20 de abril de 1999: 

"Ao chegar em Mundelein, eu supus que encontraria 'al
guns estudantes gays. Também supus que eu poderia gerir essa 
questão. Sou um homem heterossexual, não um monstro ho
mofóbico. Ainda assim, nada poderia ter-me preparado para 
a 'subcultura' de homossexualidade que estava sendo fomen
tada pela equipe de formação ... 

Isso é bastante ofensivo a um rapaz hétero, porque se eu 

por acaso tivesse levado mulheres lá para dentro, tocado dan
ce musíc ao invés de temas de musicais, e feito piada sobre 
quais colegas de classe estavam saindo com quem, eu teria 

sido expulso no mesmo minuto ... Todo mundo sabe que há 
'casais gays' [em Mundelein] (e eu quero dizer 'casais', não 
amigos). 

O outro problema em Mundelein é que, se um estudante 
hétero se queixa quanto a isso que acabo de dizer, ele é bani
do de seu meio como sendo 'conservador'. Há muitos de nós 
tentando ser castos. É difícil, mas ter de viver em meio a essa 
cultura gay é demais. Estar em eventos nos quais os rapazes 
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parecem ter as bênçãos por serem "abertos, orgulhosos e ex
teriorizarem" sua vida amorosa realmente me incomoda. E eu 
não estou sozinho nessa. 

Tudo isso me chocou ao longo dos anos em que estive em 
Munde\ein. Isso tem de acabar, mesmo se isso implicar em 
ter de criar um novo programa de formação ... Algo tem de 
mudar. Meu diretor vocacional me disse que meu bispo deseja 
ouvir o que eu tenho a dizer a respeito de Mundelein. Eu con
tarei isso para ele, não para ferir Mundelein, mas para ajudar 
outros possíveis candidatos a saberem no que é que eles estão 
entrando. Não se trata de uma disputa ·entre gays e héteros. 
Trata-se de comportamento adequado e bom exemplo. Em 
Mundelein, isso estava profundamente em falta, a menos que 
você pertencesse à multidão das pessoas 'in', e ocorre que, 

nesse seminário, a multidão de pessoas 'in' era gay!". 

Dois anos antes, em 1997, Canary, em seu discurso de reitor em 6 
de novembro, disse ao corpo de estudantes que ele "não quer mais ou
vir nenhuma queixa". Outro seminarista zombou de Canary com sua 

observação publicada no quadro de avisos dos estudantes (as elipses 
aparecem no original): 

"Vamos lá, gente ... Não resmunguem ... Mesmo quando ... 

O reitor de vocês não enxerga ... 

Sua formação não tem substância ... 

E você não tem identidade sacerdotal... 

O que o seu seminário tem é: 

Um monte de padres homossexuais na equipe de formação ... 

Um monte de estudantes, já em seu quarto ano tentando 
discernir suas vocações ... 

Um corpo estudantil que não sabe como agir numa litur

gia católica ... 

Um senso geral de apatia ... 

Uma forte resistência a intervenções externas por parte de 
uma administração medrosa ... 

Se você não agüenta o tranco Canary ... Renuncie •.• Nós 
arrumaremos suas malas!". 
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Para aqueles que buscam mais evidências da subcultura gay nos 
seminários ao redor dos Estados Unidos, o jornalista Jason Berry, em 
seu best-seller de 1992 Lead Us Not into Tempation,Vi provê exem
plos similares: 

"Os seminários deveriam ser centros de estudos acadêmi
cos, onde o ensinamento moral é fortalecido ... Localizado no 
campus da Universidade Católica [de Washington, D.C.j, o TC 

[Faculdade Teológica) foi outrora considerado um seminário 
americano de primeiro nível... O estudante mais impressio
nante do TC que eu já conheci estava em seu último ano e 
fora então ordenado ... Disse ele [sobre a vida no seminário], 
'Eu me mantive distante em certos aspectos, porque não que
ria ser sexualmente atraente ... Alguns deles freqüentam bares 
gays. Alguns se abstêm e almejam guardar seus votos, outros 
estão agindo de maneiras que não são características da vida 
sacerdotal... Eu pensei, O que está acontecendo aqui? Cadê os 
professores? Todo mundo pode ver isso"' .8 

Berry descreveu com detalhes o caso de Mark Brooks, que em 

1984 processou o bispo de San Diego, Leo T. Maher, e a diocese por 
sua expulsão do Seminário St. Francis no sul da Califórnia. Brooks 

afirmou ter sido sexualmente assediado por um padre do corpo do

cente do seminário e acossado por outro padre professor. (O processo 

foi resolvido extrajudicialmente em abril de 1985 por aproximada
mente $23,000). 

"Foi ficando claro para Brooks", escreveu Berry, "que ao menos 

um terço dos 75 seminaristas eram homossexuais".9 Brooks relatou 

que os seminaristas eram cheios de histórias de "sair do armário" e se 

diziam "feridos" pela homofobia. Mais tarde, relatou Berry, os semi

naristas foram instruídos a não se queixarem das relações homosse

xuais, e que elas eram "experiências engrandecedoras". Brooks disse 

que com aquele tipo de atmosfera, a atividade sexual se proliferou. 

Ele contou que o vice-reitor, Padre Stephen Dunn, o abordou uma 

dúzia de vezes ao longo de um período de dois anos e que o Padre 

Nicholas Reveles, que ensinava música, estava tendo relações sexuais 

Yi "Não nos conduza à tentação". sem versão brasileira - NT. 

78 



ADEUS, HOMENS DE DEUS 

com ao menos quatro seminaristas e tentava convencer Brooks quan
to aos "benefícios do homossexualismo": 

"Brooks estava ficando cada vez mais desconfortável. Ele 
viu, na fila de comunhão, estudantes apertando as nádegas 
uns dos outros; casos entre os estudantes; um seminarista na 
casa dos 30 anos que trouxe um rapaz de 16 anos para morar 
com ele. O rapaz acabou partindo, e mais tarde também o 

seminarista. Brooks queixou-se a Steve Dunn [o vice-reitor] 

sobre o clima de promiscuidade". 10 

No entanto Dunn, relata Berry, por ordem de seis seminaristas que 
diziam fazer parte de uma "panelinha gay" com a qual Brooks havia 
se confrontado por diversas vezes, ordenou que ele se submetesse a 
uma reabilitação de alcoolismo, e foi hospitalizado. Dunn ameaçou 
qualquer seminarista que quisesse visitar Brooks no hospital com a 
expulsão. Brooks foi liberado três semanas depois. Os médicos diag
nosticaram, não o alcoolismo em Brooks, mas síndrome de stress pós
traumático.11 

*** 

Como evidencia o caso de Brooks, a vida no seminário pode ser 
muito difícil para o seminarista "dissidente", aquele que não apro
va desvios desse tipo. Eu ouvi diversos relatos de seminaristas sendo 
abordados ou molestados por colegas estudantes e de membros do 
corpo docente que não levavam esse assunto a sério. 

Em 1999, por exemplo, um homem estudando para o sacerdócio 
no Seminário St. John em Boston se viu forçado a solicitar uma or
dem de restrição contra um colega seu, após a administração haver 
sumariamente ignorado suas queixas: ele estava sendo sexualmente 
assediado por um colega de classe gay "saído do armário". Ele aca
bou deixando o seminário, enquanto seu colega seminarista avançou 
em boa posição. 

Paul Sinsigalli (cujo relato que segue é corroborado por um ex-ofi
cial da arquidiocese de Boston, que disse que "defenderia Sinsigalli na 

corte" se isso fosse necessário) não era o seminarista assediado, mas 
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exerceu um papel relevante nesse caso particular em St. John. Quan
do ele chegou ali, para seu primeiro ano de estudos, sua primeira im
pressão do seminário era positiva. Ele pensou estar "no lugar certo", 
disse ele, e que ele estava "estudando com homens que queriam ser 
bons e santos padres, homens que estavam tentando viver o ideal cris
tão enquanto aprendiam mais sobre a Igreja e como servir seu povo". 

No segundo semestre, contudo, essa fachada de seminário ideal 
ruiu na medida em que Sinsigalli começou a sentir que algo estava 
muito errado. Logo ficou aparente que muitos dos estudantes e pro
fessores não tinham uma visão da Igreja condizente com os ensina
mentos dela, particularmente quanto à moral sexual. Isso se tornou 
cada vez mais incômodo para Sinsigalli; ele havia entrado no seminá
rio na esperança de poder estudar com homens que compartilhavam 
sua fé e amor pela Igreja. Alguns dos membros do corpo docente, ele 

disse, causavam tantos problemas quanto os seminaristas progressis

tas. O ensinamento da Igreja era sempre questionado às ocultas; "em 
nossas aulas, os questionamentos eram raramente explícitos'', ele dis

se, mas fora da classe "era claro que tínhamos de nos posicionar de 
um lado ou de outro do muro". 

Muitas das áreas problemáticas, ele disse, referiam-se ao ensina

mento da Igreja quanto à sexualidade humana. "Eu fiquei chocado ao 

descobrir que dois grandes tópicos que eram discutidos, não apenas na 

faculdade, mas por todo o seminário, eram homossexualidade e mas

turbação", lamenta Sinsigalli. "Todo mundo estava falando o tempo 

todo sobre isso. Era uma prova de fogo constante, que determinava de 

que lado você estava e como você iria se apresentar diante de todos". 

Sinsigalli estimou que durante seus quatro anos ali, 30% do corpo 

discente se considerava "gay", e na pós-graduação em Teologia o per
centual era ainda maior. 

Seus problemas começaram numa noite voltando do refeitório, 

onde diversos seminaristas foram tomar um copo de chocolate quen

te. No caminho de volta ao dormitório, diversos colegas de classe de 

Sinsigalli tiravam sarro de dois colegas de seminário ausentes naquela 

noite. A discussão girava em torno da homossexualidade dos dois e 

do fato de que se ouvira os dois em pleno ato sexual. 
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"Eles estavam zombando impiedosamente daqueles caras", relem
bra Sinsigalli. "Aquilo era vulgar, e eu não disse nada", ele explicou, 
"porque não era o meu estilo tirar sarro desse tipo de coisa, mas eles 
continuaram com aquilo por mais um bom tempo". 

"Eu finalmente disse, 'Sabe, rapazes, não é tão legal assim ficar 
falando disso nas costas deles. Se vocês realmente acham que isso está 
acontecendo pelo menos dêem a eles uma chance de se defenderem'". 

Embora Sinsigalli estivesse de fato defendendo os direitos dos acu
sados, Terrence O'Rourke, * um seminarista que estava tirando sarro, 
adotou uma postura combatente, para não dizer ilógica. "Então você 
está dizendo que você iria acusar esses rapazes?", ele perguntou para 
Sinsigalli. 

Sinsigalli respondeu explicando-se, dizendo a O'Rourke que não 

os estava acusando de nada, mas se eles achavam que aqueles semi

naristas estavam envolvidos numa relação homossexual, então eles 

deveriam "perguntar aquilo na cara deles e ser homens, ao invés de 

hienas fofocando pelas suas costas". 

Distorcendo deliberadamente o sentido do que Sinsigalli havia 

dito, O'Rourke abordou os dois rapazes no dia seguinte e disse a eles 

que Sinsigalli os estava acusando de serem amantes gays e que ele iria 

em breve confrontá-los para tratar do assunto. 

"Então ele foi falar com o decano", disse Sinsigalli sobre O'Rou

rke, "e posteriormente contou para virtualmente todos os membros do 

corpo docente a mesma mentira sobre mim: que eu estava acusando 

publicamente dois seminaristas de serem homossexuais praticantes". 

Logo a seguir Sinsigalli foi chamado ao escritório do decano. Este, 

por sua vez, um psicólogo, sentou-se com as pernas cruzadas, e disse, 

"Paul, eu ouvi que você tem algumas inquietações com alguns dos 

estudantes daqui". Sinsigalli, ex-policial e do tipo franco, não ligou 

para a linha de questionamento do decano. 

"Eu lhe disse a verdade, que, não, eu não tinha nenhum problema 

com ninguém em St. John", ele explicou. O decano então "surtou", 

disse Sinsigalli. "Ele disse, 'Você sabe muito bem do quê eu estou 
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falando, diabo! Eu passeí horas tentando encontrar o jeíto certo de 
dizer isso. Apenas me diga o que está acontecendo!"'. Então Sinsigalli 
lhe explicou a situação, mas ele não acha que o decano acreditou nele, 
e o próprio decano quase dísse o mesmo. 

O decano então organizou um encontro de meditação entre 
O'Rourke e Sinsigalli. "Sempre que O'Rourke dizia algo contrário 
aos fatos, eu o parava ímediatamente", ele explicou. "Eu lhe disse, 
'Você sabe que isso não é verdade; não foi o que eu disse; não foi as
sim que aconteceu'. E então eu explicava o que realmente aconteceu. 

Eu provei meu ponto". 

Sinsigalli, que além de ser um ex-policial chegou ao seminário com 
uma experiência de vida militar, acostumou-se a estar entre homens 
"que agiam como homens", ele disse, "mas sujeitos em St. John como 

O'Rourke nunca agiram como homem. Eles agiam como crianças, 

como menininhas. Eles não tratam as coisas como homens o fazem. 

Eu nunca teria pensado em procurar um professor e dizer 'foi isso que 

fulano e cicrano disseram'". 

A sessão de meditação com o decano foi inconclusiva. Sinsigalli 

deixou o recinto intuindo que o deão ainda não acreditava nele, e 

mais tarde sentiu que fora erroneamente tachado de "homofóbico", a 

pior das ofensas políticas em St. John. 

Um ano antes, O'Rourke havia "saído do armário" diante de seus 

colegas. Ao corpo docente, diz Sinsigalli, O'Rourke disse estar "so

frendo com sua homossexualidade", mas ao mesmo tempo, "ele es

tava desfilando pra cima e pra baixo nos corredores, orgulhosamente 

proclamando o quão gay ele era". 

Uma efusão de manifestações de compaixão emanava da maior 

parte dos membros do corpo docente. O'Rourke esperava que todo 

mundo fosse não apenas tolerar como também apoiar sua orientação 

sexual autodeclarada. Explicou Sinsigalli: 

"Ele literalmente esperava que eu o apoiasse e me tornasse 
seu melhor amigo, e quando eu não o fiz, os outros começa
ram a interpretar como 'Nossa, o Paul deve odiar gays'; mas 
o fato é que eu não odeio homossexuais. Esse cara era um 
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idiota, pura e simplesmente. Eu não ligava para qual era a sua 
orientação. Depois de ele ter mentindo sobre o que eu disse, e 
ter me colocado em apuros, eu não queria nada com ele. Ele 
tornou minha vida no seminário um inferno a cada oportuni
dade que ele encontrou, e eu deveria abraçá-lo a cada momen
to que o visse? Ele usou a carta do 'homofóbico'. O irônico 
nisso tudo é que antes de eu ter entrado no seminário, eu ouvi 
coisas sobre homossexuais nos jornais, mas nunca nem havia 
pensado no assunto. Eu sei que eu não sou um homossexual. 
Nunca tive nenhuma dúvida quanto a minha sexualidade, e 
me sinto mal por aqueles que sofrem para combater seus pro
blemas sexuais. Eu só nunca estive envolvido em nenhum dos 
tópicos da agenda homossexual - nunca dei bola para esse as
sunto sob nenhum aspecto. E quando eu entrei no seminário, 
ele subitamente se impôs diante de mim, e esperavam que eu 
dissesse, 'não há problema em cometer sodomia no seu quarto 

do seminário e explorar sua sexualidade dessa forma'". 

Que tipo de padres esses homens irão formar? Sinsigalli questionou

se, apontando o estarrecedor escândalo público de abuso sexual de 
crianças e jovens por padres em Boston, no qual o Boston Globe reve
lou que a arquidiocese de Boston propusera acordos para pelo menos 
70 casos de abuso de crianças na região de Boston na década anterior. 12 

"O sacerdócio de Jesus Cristo exige homens de alta integridade, 
de caráter e força. Não é uma vocação fácil, então se esses caras agem 
assim no seminário, eu não posso imaginar como eles serão nas pa-. 

róquias". 

Alguns meses após O'Rourke ter começado a utilizar sua orienta
ção sexual a seu favor, ele ficou obcecado sexualmente por Charles 
Kent, * um seminarista do primeiro ano, homem que Sinsigalli descre

veu como "heterossexual são". 

Kent trabalhava na biblioteca do seminário uma noite por semana, 
e às vezes a biblioteca ficava quase totalmente vazia à noite, explicou 
Sinsigalli. 

"Numa ocasião O'Rourke visitou a biblioteca", ele explicou, "'e 
empilhou livros sobre homossexualidade em frente a Kent, dizen
do, 'Leia isso e você entenderá a mensagem'. Numa outra ocasião, 
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O'Rourke voltou e começou a gritar na cara de Kent, pois ele o estava 

rejeitando em suas investidas sexuais". 

"Esse O'Rourke iniciou uma campanha de perseguição 
contra Kent a tal ponto que ele ficou com medo. Kent não sabia 
do que O'Rourke seria capaz. Ele foi ao reitor e seus assessores 
e ao decano dos estudantes, mas ninguém fez nada. Ninguém 
o ajudaria. Como todos estavam cheio de compaixão com 
O'Rourke e seu 'conflito' com a homossexualidade, aparente
mente O'Rourke poderia escapar qualquer coisa que fizesse. 

O'Rourke começou a ficar cada vez mais violento e agi

tado. Então Kent me pediu aconselhamento, pois eu tinha 
alguma experiência na área do Direito. Eu lhe disse que ele 
dispunha duas opções após o corpo docente não haver feito 

nada. A primeira era simplesmente deixar o seminário, e a 

segunda seria obter uma ordem de restrição 13 da Corte do 

Distrito de Brighton para manter O'Rourke longe dele. E foi 

o que ele fez. Eu fui com ele até o tribunal, ele conseguiu o que 

queria sem problemas. No dia seguinte um policial apareceu 

no seminário para entregar a ordem de restrição. 

Foi então que a m---a realmente bateu no ventilador. Char

les Kent foi convocado num dos escritórios do decano e ele 

começou a gritar com ele, dizendo que ele estava constrangen

do o seminário. Ele não se preocupava com o aquilo pelo que 

Kent estava passando ou com sua segurança. A preocupação 

era sempre com o homossexual. Era isso o que contava - a 

única coisa que contava". 

No final daquele ano, nem Kent nem Sinsigalli foram aceitos para 
prosseguirem no seminário. Na prática, eles foram chutados. O'Rou

rke, no entanto, continuou ali em toda impunidade. "Nunca deixou 
de me surpreender que O'Rourke pudesse fazer qualquer coisa que 

ele quisesse por conta de ele ser homossexual". E, acrescenta Sinsigal

li, O'Rourke não estava "fora do padrão" de St. John. 

Bill Eversleigh • esteve em St. John por quatro anos, para estudos 

de pós-graduação em Teologia. "Ele era aclamado com um supers
tar", relembra Sinsigalli. "Os professores o amavam. Eles o achavam 

ótimo e inteligente e que ele seria um padre exemplar um dia". 
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Muitos no seminário logo concluíram que Eversleigh era um ho
mossexual praticante. "Espalhou-se o boato de que ele estava 'saindo' 
com caras de St. John e quando ele foi trabalhar numa paróquia da 
região de Boston ele também 'saía' com um rapaz". 

Após Eversleigh ter sido ordenado ao diaconato transitório, últi

mo passo antes de se tornar padre (quando o homem deve prometer 

levar uma vida no celibato), ele foi designado para uma paróquia da 

arquidiocese de Boston. Explicou Sinsigalli, resumindo o "babado" 

no seminário: 

"Ele conheceu um cara, e eles começaram a 'sair'. No final 
do seu período na paróquia ele voltou à sua diocese de ori
gem. Nem duas semanas haviam se passado desde sua volta, 
e ele decidiu que estava perdidamente apaixonado por aquele 
rapaz. Ele simplesmente arrumou suas malas no meio da noite 
e partiu. Ele então foi morar com seu amante, embora já tives
se sido ordenado como diácono transitório". 

Um padre não-identificado da arquidiocese de Boston disse ao 

Boston Hera/d que ele e muitos outros também viveram perseguição 

da panelinha gay durante seus anos de seminário. Diz o padre: 

"O problema é que há uma subcultura de padres gays e 
todo mundo sabe disso. Eu passei por um seminário com um 
monte deles e fui abordado por alguns. E quando os denun
ciei, fui perseguido a tal ponto que, emocionalmente, foi di
fícil ser ordenado. Eu não sou o único que teve de lutar para 
superar isso; conheço rapazes que abandonaram por conta 
desse problema. 

Estava claro que havia uma .conspiração, dizendo tacita
mente 'não perca seu tempo denunciando essas coisas'. Você 
não acreditaria nas autojustificações, do tipo, 'Bem, o celibato 
só se aplica para não contrair o casamento, então como nós 
não estamos nos casando, podemos fazer o que quisermos'. 
Era horrível, havia um monte de intimidação, mas eu fiquei 
no seminário, porque senti que era aquilo que Deus estava me 
convocando a fazer; além disso, se eu tivesse saído, eles teriam 
ganhado". 14 
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Os seminaristas que aceitam os ensinamentos da Igreja quanto à 
moralidade sexual não apenas foram afastados dos seminários como 
sendo "perturbadores", mas também foram ameaçados por colegas 
de classe e professores, especialmente em casas religiosas: caso eles 
não se submetessem à homossexualidade - apoiando e defendendo 
atos homossexuais, quando não tomando parte neles-, suas carreiras 
de padre estariam em risco. 

James Thesiger,.,. já na casa dos 30 anos, freqüentou um seminário 
do Meio-Oeste. Desde o momento em que ele chegou ali ele descobriu 
que suas visões ortodoxas da Igreja não eram bem-vindas. Ele até 
mesmo chegou a ser acusado, por diversas vezes, de conduzir os semi
naristas mais jovens a desviarem-se daquilo que a equipe de formação 

estava tentando instilar neles. 

Durante o segundo ano de seus estudos no seminário, ele foi visi
tado tarde da noite por três desses jovens seminaristas, que buscavam 

Thesiger como uma espécie de irmão mais velho e modelo. Pego de 
surpresa, Thesiger ficou assustado com o que eles tinham para re

latar. "Eles começaram a contar que o diretor da faculdade estava 

forçando-os em situações sexuais e que eles gostariam de morrer", 
ele relembra. 

Com experiência no trabalho social, Thesiger tomou o partido dos 

seminaristas e falou com eles como o faria qualquer conselheiro, ele 

disse, para o apoio a vítimas de estupro. "Minha instrução principal 

foi que eles tinham o diretor de dizer 'não"'. Thesiger também avisou 

que eles não deveriam informar o diretor de que haviam conversado 

com ele sobre o abuso sexual, pois isso implicaria em "morte voca

cional" para todos eles. 

Contudo, um dos jovens seminaristas acabou deixando a infor

mação vazar. "Daquele momento em diante, minha vida tornou-se 

um inferno naquele seminário", ele relembra. Thesiger logo pediu a 

sua diocese para ser transferido de seminário. De início eles pareciam 

estar felizes o suficiente para aceitarem. Contudo, quando Thesiger 

recebeu sua avaliação final, a resposta era "terrível". 

"Eu sempre havia recebido avaliações brilhantes em meus relató

rios anteriores", ele explicou. Thesiger concluiu que como o diretor 
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da faculdade sabia do conhecimento de Thesiger quanto ao abuso se
xual que ele praticou contra diversos seminaristas, ele decidiu sabotar 
a vocação de Thesiger. A "morte vocacional" que ele havia previsto 
alguns meses antes se tornou realidade, pelo menos para ele próprio. 
Tendo a diocese analisado a avaliação de Thesiger, escrita pelo diretor 
do colégio, eles decidiram que não mais poderiam endossá-lo corno 
seminarista. "Eu recebi urna carta de dois parágrafos declarando essa 
decisão", ele lamentou. 

Embora Thesiger ainda se sinta chamado ao sacerdócio, agora quan
do ele pensa em se candidatar para urna outra diocese, ele tem "ataques 
de pânico", perguntando-se se terá de enfrentar tudo aquilo de novo. 

Joseph Kellenyi tinha 39 anos quando deixou para trás um salário 

anual de $300,000 como executivo corporativo da Paine Webber em 

Londres, Inglaterra, para entrar no Seminário Mundelein próximo de 

Chicago no outono de 1998. Durante o seu ano pré-teológico nessa 

instituição, ele tinha média 4.Qvii e era bem quisto por seus colegas 

e por grande parte dos professores. Ele estava, contudo, perturbado 

com o que chamou de "comportamentos homossexuais ostensivos 

entre o corpo docente". Ele explicou: 

"Eu aos poucos tomei ciência de uma subcultura gay no 
seminário. Percebi algumas coisas ali que só mais tarde vim a 
entender. Primeiro, havia um íntimo elo entro os padres gays 
mais militantes no corpo docente e as freiras que queriam . 
ser padres. Segundo, percebi que os professores da formação 
eram predominantemente gays, enquanto que os professores 
acadêmicos eram predominantemente heterossexuais". 

Embora Kelleny nunca tenha sido acusado de ser "homofóbico", e 

nem se considerar a si próprio como um deles, ele admitiu que evitava 

"os gays mais ostensivos dentre o corpo docente". Ele também per

cebeu que uma freira, que ele descreve como sendo "feminista", cau

sou-lhe sufoco ao tratar da sua masculinidade. Kellenyi, ex-técnico 

de futebol americano e jogador de rúgbi competitivo, ouviu da parte 

vü Sistema de notação acadêmica GPA, no qual 4.0 equivale a l 00% de aproveitamento - NT. 
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de um dos padres da equipe de formação que a freira e alguns dos 
padres gays estavam "com um pouco de medo" dele. Em resumo, ele 
era visto como alguém demasiadamente masculino para andar dentro 
de um seminário católico. Ele também foi avisado de que esses pro
fessores tinham um poder considerável, e que ele deveria adaptar-se a 
eles a todo o custo. 

No final daquele ano ele já sabia que não gostaria de ser um padre 
em Chicago: "eu admito que não tinha desejo de ser um padre num 
lugar no qual eu sempre seria tido como o 'excluído', e nunca aprecia
do, simplesmente porque eu não era gay". 

No verão de 1999, Kellenyi tornou-se seminarista na diocese de 
Venice, Flórida, e foi co-acolhido pela arquidiocese militar. Ele havia 
feito parte do exército em um momento anterior de sua vida adulta 
e estava interessado em servir como capelão nos serviços das Forças 
Armadas. Num encontro com Kellenyi, o reitor de Mundelein, Padre 

John Canary, disse-lhe que, embora ele estivesse deixando a arquidio
cese de Chicago, ele teria as boas-vindas para retornar a Mundelein 

no outono, embora ele tivesse sido avisado que alguns dos professo

res não o achavam "transparente" o bastante, e se eles não fossem 

agradados, eles poderiam impedir sua ordenação. Kellenyi precisava 

de seus "votos" para ser aprovado e continuar seus estudos em Mun

delein e mais tarde ser recomendado à ordenação. 

Kellenyi disse a seu reitor que o problema básico era que esses 

membros do corpo docente eram parte de uma "'panelinha de estilo 

de vida alternativo' e que pessoas como eles não gostavam de estar 

junto a pessoas como eu", ou seja, homens héteros resolutos. A am

bivalência quanto à orientação sexual era aceita, disse Kellenyi, mas 

aqueles que estavam seguros de sua heterossexualidade e considera

vam que isso fosse algo são eram inaceitáveis em Mundelein. 

De fato, ele estimou que, enquanto estava lá, por volta de 60% 
dos seminaristas da escola eram abertamente homossexuais, o que 

causava sérias tensões, especialmente entre os estudantes hispânicos 

"gays" e "não-gays". 

"0 problema nunca foi a minha adequação ou não ao sacerdó

cio", Kelvin explicou. 
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"Era, isso sim, o fato de que a panelinha gay tinha poder 
de veto sobre as ordenações em Chicago. Além do mais, os 
membros do corpo docente em questão não desejavam ape
nas tolerância da minha parte, coisa que eu podia oferecer. 
O que eles queriam era afirmação e o meu respeito, o que eu 
não poderia dar. Deve-se ressaltar também que em nenhum 
momento foi sugerido que eu tinha um problema em lidar 
com homens gays, ou que eu fosse 'homofóbico'. O caso era 
que eles tinham um problema em lidar comigo. Mais, até mes
mo o reitor admitiu que homens gays não gostam de pessoas 
como eu. Isso sem dúvida levanta a questão da 'heterofobia'. 

Eu ouvi por diversas vezes que a orientação sexual dos padres 
e seminaristas não importava, contanto que eles adotassem 

o celibato. No entanto quando os gays alcançam postos de 

autoridade eles deliberada e massivamente indicam homens 

gays para posições de alto escalão". 

Quis o destino que Kellenyi não retornasse a Mundelein no outo
no seguinte, o que ele disse que teria preferido, já que fez alguns bons 
amigos por lá. Ao invés disso, seu novo bispo quis que ele estudasse 

e continuasse sua formação sacerdotal na Universidade Católica de 
Lovaina na Bélgica, na qual se encontra o seminário American Colle
ge, operado pelos bispos dos EUA. Foi ali que ele entrou em contato 
mais próximo com a panelinha homossexual que dominava muitos 
seminários. 

Em Lovaina, segundo a expectativa mais generosa de Kellenyi, me
tade dos seminaristas em Teologia era homossexual, a julgar por seus 
comportamentos, autodescrições ou pela "óbvia afetação". 

"Os seminaristas gays costumavam andar em grupo, e não faziam 

esforço para que eu me sentisse bem-vindo na escola quando eu che

guei", relembra. Mas essa foi a menos "arrogante amostra de homos

sexualidade e poder" que ele vivenciou na escola, disse ele. À época 

deste escrito, Kellenyi estava nos Estados Unidos buscando aconse

lhamento legal para processar o seminário por assédio sexual num 

caso que prometia ser semelhante ao de John Bollard contra os Jesuí
tas da Califórnia. 
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Kellenyi, que guardou dúzias de páginas de evidências documen
tais, foi expulso do American College em Lovaina após recusar-se a 

se submeter a uma "relação íntima" exigida por um seminarista ve

terano. Após haver declinado a oferta do seminarista gay em termos 

claros, ele foi rotulado como "homofóbico" e denunciado por não ser 

"aberto a aceitar as questões gays e lésbicas". Começaram então me

ses de uma "ira gay" da parte do seminarista veterano, ele explicou, 

que estranhamente foi encarregado - embora extra-oficialmente - da 

formação sacerdotal de Kellenyi pelo então reitor, Padre David Wind

sor. "Meu tempo restante ali no seminário American College", disse 

Kellenyi, "foi um pesadelo acordado". Ele explicou: 

"A coisa funcionava de tal forma que se esperava que eu 
me tornasse o melhor amigo do seminarista, que eu saísse com 
ele, socializasse com ele, passasse meu tempo livro com ele, e 
por aí vai. Eu deveria abrir-me com ele, discutir meus proble
mas pessoais e de formação com ele como se ele fosse meu 
diretor espiritual. Ele então relataria tudo isso ao reitor. Em 
outras palavras, uma grande parte de meu treinamento teoló
gico, espiritual e acadêmico consistiria dos meus aprendiza
dos com um homossexual obcecado por mim. Além disso, ele 
deveria me observar, e então 'intervir' e corrigir-me em minha 
formação pessoal. A relação que eu deveria ter com ele envol
via tratá-lo como meu melhor amigo, mentor, conselheiro de 
formação, conselheiro acadêmico, e um quase diretor espiri
tual, tudo junto numa só pessoa. A questão óbvia aqui é por 
que um reitor pensaria que um seminarista é tão maravilhoso 
a ponto de ser encarregado de tal papel". 

Mais tarde nesse mesmo semestre, após Kellenyi haver tentado seu 

melhor para manter distância desse homem, o seminarista veterano o 

informou que se ele não quisesse entrar num "relacionamento" com 

ele, ele e o Padre Windsor fariam com que ele quisesse deixar o semi

nário. Àquela época, Kellenyi estava ciente de que o seminarista gay 
encarregado de sua formação estava obcecado por ele, e outros semi

naristas também haviam percebido o mesmo. "Eu vinha recebendo 

uma atenção indesejada durante meses", disse Kellenyi. "Ele me disse 

que eu não fazia idéia do quão sério era o fato de eu estar evitando-o". 
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Quando Kellenyi levantou a questão da atenção indesejada a um 
membro do corpo docente, este perguntou se Kellenyi achava que 
aquilo era simplesmente uma história de sexo. Ele então explicou que 
não se tratava de sexo, mas de assédio sexual. "Isso é muito mais 

sério", disse ele. "Há uma grande diferença. Assédio sexual muito 
raramente envolve uma demanda explícita por sexo - a maior parte 

das pessoas não é estúpida. Assédio sexual envolve tanto sexo quanto 

poder". 

Kellenyi descreveu o interesse do seminarista por ele, não como 

uma "queda", mas uma "obsessão, o que vai muito além da mera 

atração sexual. Era uma exigência brutal de contato próximo e sub

missão completa a ele". 

Kellenyi explicou que a obsessão se manifestava de diversas for

mas. Em primeiro lugar, disse ele, o seminarista disse pensar nele o 

tempo todo. Ele comentou: 

"Isso era estranho, pois ele disso isso ao pedir que eu me 
tornasse seu 'amigo'. Segundo, após dizer que pensava em 
mim o tempo todo, ele entrou em detalhes sobre como meu 
corpo, minha linguagem corporal e minha presença física o 
afetavam. Era óbvio que ele estava me observando e me as
sistindo o tempo todo. Ele me disse, uma vez, que o modo 
como eu estava sentando em minha cadeira fazia com que 
ele quisesse atravessar a sala e me agarrar. Esse cara queria 
que eu alterasse minha linguagem corporal para que ela não 
o afetasse tanto. Ele seguiu dizendo tudo isso na frente do 
reitor. Eu tive de explicar a ele porque não era normal que ele 
estivesse tão atento e afetado com minha linguagem corporal. 
Por fim, suas palavras escritas em sua avaliação dos pares da 
minha pessoa mostraram a natureza de sua obsessão. Elas são 
muito ofensivas. Elas refletem o que ele me solicitava verbal
mente - ele queria controlar e envolver-se em cada aspecto da 
minha vida. Suas palavras mostram que ele ficou ferido pela 

minha rejeição, bem como seu ciúme pela minha amizade com 
outros seminaristas. Sua obsessão era do tipo 'atração fatal'. 
Ele queria controle absoluto e constante companhia". 
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Em sua confusa e amiúde incoerente avaliação dos pares referente 

a Kellenyi, a qual Windsor o designou para escrever, o seminarista 

escreveu: 

"Eu não vejo nenhuma conexão entre sua espiritualidade e 
sua educação. Ele é muito crítico com quaisquer questões que 
são parte da Igreja hoje em dia. Questões da mulher, questões 
gays, dos marginalizados - tudo isso é absolutamente indife

rente para Joseph ... Ele não parece interessado em aprender 
com seus pares. Eles não são incluídos e [são] totalmente des

prezados quando em desacordo com ele. Ele desprezou minha 

colocação em diversas ocasiões com, 'Bem, todos nós sabemos 

que você é um progressista' ... Eu não acho que ele seja capaz 

de interagir com todos os grupos na comunidade, então ques

tiono sua habilidade em geral. Ele anda com os membros mais 

jovens da comunidade e não tem interesse num contato pró

ximo com os membros mais experientes, mesmo depois que 

aproximações tenham sido feitas ... Ele não demonstra interes

se em aprender o que é necessário para participar da comuni

dade ... Ele passa tempo com as pessoas que ele gosta, mas evita 

aquelas que o desafiam e o ajudam a crescer. Ele não quer mu

dar ... Joseph não é de modo algum aberto a outros pontos de 

vista. Nós conversamos em mais de uma ocasião, então acho 

que ele levaria um tempo para responder se lhe perguntassem, 

mas [ele] não inicia nenhuma conversa por sua iniciativa pró

pria comigo ... Acho que Joseph pode ter muito potencial, mas 

ele está todo escondido. Acho que se ele simplesmente estivesse 

aberto aos outros, daria um grande passo na direção certa" .15 

Em geral, a avaliação de Kellenyi feita pelo seminarista veterano 
não fez mais do que expressar sua frustração e ciúmes pelo fato de 
Kellenyi ser capaz de formar amizades com outras pessoas dentro e 
fora do seminário, ao mesmo tempo em que rejeitava pessoalmente 
suas "aproximações". Essa avaliação contrasta fortemente com ou
tras recebidas por Kellenyi, que o descreviam como um "pensador 
brilhante ... um franco defensor dos princípios.da Igreja e de seu ensi
namento social... dedicado a viver o estilo de vida próprio a um semi
narista de primeiro ano, com esperança genuína de um dia tornar-se 
um padre". Um outro seminarista escreveu: 
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"Eu conclui que Joe [Kellenyi} tem uma preocupação pro
funda e muito ponderada, não apenas com a santidade da 
liturgia e a oração de comunidade, mas também com a missão 
da Igreja no mundo como um todo ... Joe possui um conheci
mento impressionante da história secular e sacra ... Sua humil
dade acadêmica é o complemento perfeito para suas proezas 
acadêmicas ... Ele é amigável, bem informado e cativante, e de

monstra algumas tendências positivas de liderança ... Eu tenho 

a experiência de Joe como uma pessoa divertida, positiva e 

vivificante com quem viver. Joe também tende a compreender 

as pessoas e circunstâncias com justiça" .16 

Kellenyi explicou a situação do assédio sexual numa carta ao cor
po docente do American College. Ele utilizou o termo "assédio se
xual", diz ele, porque se os professores não agissem, isso criaria um 
comprometimento legal para o seminário. A questão crucial era que o 
seminarista veterano obcecado por Kellenyi fora colocado no coman
do, ainda que "extra-oficialmente", de sua formação sacerdotal pelo 
reitor. Seguidas queixas escritas a Windsor e ao corpo docente não 
obtiveram resposta concreta. O estudante podia continuar a assediar 
Kellenyi a ponto de ameaçar Kellenyi com a expulsão de Lovaina. 

Essa ameaça finalmente se concretizou, ele disse, quando se con
cedeu à avaliação de pares altamente crítica um peso desmedido na 
determinação do futuro de Kellenyi no seminário de Lovaina. Embo
ra seu conselheiro de formação, Padre Kevin Codd, tenha escrito em 
sua avaliação final que "Joe é uma pessoa que parece entender-se a 
si mesmo corretamente, tem uma boa dose de autoconfiança e está 
comprometido na busca de seu desenvolvimento acadêmico e teoló
gico. Eu apoio sua continuação no caminho rumo ao ministério na 
Igreja", 17 Kellenyi não foi aprovado para continuar seus estudos em 
Lovaina. Ele foi expulso. 

A julgar pela "Avaliação de Teologia I" de Kellenyi, compilada 
pelo reitor e datada de 25 de abril de 2000, pode-se concluir que o 
principal fator que o condenou ao afastamento foi sua recusa em 
envolver-se com o seminarista veterano numa relação próxima. 
Repetindo quase verbatim a avaliação de pares altamente crítica, 
Windsor escreve: 
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"Minha observação é que Joseph não se envolve ativa
mente com seus pares, mas antes se conecta mais àqueles da 

comunidade que têm 20 e 21 anos. Embora um estudante do 
seminário tenha corretamente observado que esse é o 'grupo 

de acesso' de Joe, e todos eles têm em comum o fato de serem 

'outsiders', vale a pena chamar a atenção para essa questão 

transgeneracional". 

Em 25 de agosto de 2000, Windsor escreveu a Kellenyi informan
do-o que a razão pela qual ele fora dispensado do American College 
fora "calúnia contra o The College e seu pessoal" e uma "postura 
deceptiva e abusiva". O reitor também informou Kellenyi que, "na 
minha opinião, você precisa seriamente de ajuda psicológica, antes 
que cause a si e aos outros um estrago inenarrável" .18 

Enquanto Kellenyi era expulso, o outro seminarista era aprovado 
para ordenação ao sacerdócio, e é agora um padre trabalhando numa 
paróquia dos EUA. 

Dois anos mais tarde, Kelleny explicou que estava difícil avançar 
com as acusações de assédio sexual, sobretudo por ele saber estar 
colocando sua vocação em perigo ao fazê-lo. Enquanto seminarista 
aspirante ao sacerdócio, "há uma tremenda pressão para se perma
necer em silêncio", ele admitiu, "mas se eu tivesse ficado em silêncio 
eu teria sido cúmplice no acobertamento de um grande mal moral". 

*** 

A Dra. Angela Sutcliffe, * professora que ensinou por mais de uma 
década num seminário da Costa Leste, disse que sua experiência con
firma o caso (Sutcliffe insistiu em manter o anonimato porque temia 
ser fisicamente lesada caso revelasse seu nome e o de seu seminário). 

A atmosfera referente à homossexualidade é descrita por ela como 
"beirando a militância". Diversos de seus estudantes, membros de 
uma ordem religiosa em particular, explica ela, "confiaram estar sen
do ameaçados repetidamente por outros seminaristas e professores; 
caso não se submetessem à homossexualidade eles seriam espancados 

e suas 'carreiras' naquela ordem estariam em risco". 
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Eles contaram a Sutcliffe que tentaram buscar ajuda e aconselha

mento com outros superiores em sua ordem, mas aparentemente não 

obtiveram êxito. Sutcliffe disse que teve o cuidado em assegurá-los de 

que isso não era o que a Igreja ou aquela ordem ensinava ou aceitava, 

e então os enviava para outros padres que tinham mais experiência e 
treino para ajudá-los com tais abusos. 

Não somente os seminaristas de Filosofia estavam sendo pressio

nados por seus superiores a adotarem, defenderem e tomarem parte 

em atos homossexuais, mas também estavam sofrendo pressão para 

confrontarem Sutcliffe quanto às suas qualificações como professora, 

pois ela abertamente apoiava a posição da Igreja quanto à homosse

xualidade e outras questões de moralidade sexual. Enquanto alguns 

seminaristas se recusavam claramente a tomar parte contra Sutdif

fe, os seminaristas que se autoproclamavam homossexuais pareciam 

deleitar-se em fazê-lo. Eles a confrontavam agressivamente, relatou 

ela, no início de suas aulas, por sua "posição" referente à homosse

xualidade, e por sua concordância com o que eles desdenhosamente 

chamavam de "autoridades da Igreja". 

"Quando eu tentava passar por cima do problema e voltar a en

sinar Filosofia, esses estudantes me interrompiam e exigiam que eu 

'tomasse uma posição'", ela explicou. "É claro, eu tomei uma posição, 

gentilmente e com compaixão, e tentei explicar porque a Igreja ensina 

o que ela ensina no que toca a homossexualidade". Mas isso apenas 

serviu como desculpa para eles contestarem tanto ela quanto os argu

mentos da Igreja em frente aos outros estudantes durante a aula. Um 

estudante até mesmo disse, durante a aula, que ele iria "simplesmente 

[se] recusar a aprender qualquer coisa" durante sua aula. Pelo resto 

do semestre ele tomou seu lugar numa carteira na primeira fila, bem à 

frente, dobrou seus braços, não anotou nada, e encarou Sutcliffe. "Eu 

tentei marcar encontros com ele", ela disse, "mas ele recusou quais

quer esforços de comunicação". Conseqüentemente, ele foi reprovado 

em todos seus exames, após os quais ele veio a Sutcliffe e a amea

çou raivosamente. Ele aparentemente havia esperado que ela lhe desse 

uma média, em vista de sua orientação homossexual autodedarada, a 
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despeito de não haver feito nada do trabalho requerido para o curso 
e, além de tudo, de intimidar a professora. 

Houve um ano, disse Sutcliffe, em que ela foi alertada por diversos 
de seus estudantes que "todos os métodos" estavam sendo emprega
dos pelos estudantes e membros do corpo docente daquela mesma 
ordem religiosa para disseminar falsos rumores a outros professores 
e estudantes; diziam que ela não possuía um Ph.D., que ela havia sido 
reprovada no secundário e que era academicamente desqualificada 
para ensinar onde quer que seja, que o reitor a detestava, que ela 
reprovava qualquer estudante que não gostasse de Santo Tomás, e 
"diversos outros rumores idiotas e infundados". 

A panelinha homossexual nesse seminário era bastante perturba
dora, disse ela. 

"Havia alguns dos membros do professorado, especialmen
te os mais novos, que eram obviamente homossexuais. Uma 
quantidade significativa dos professores mais velhos também o 
era. Eles trocavam olhares apaixonados uns com os outros, to
cavam-se e flertavam. Eles também tendiam a formar alianças 
intelectuais no corpo docente quando necessário". 

A atmosfera era intensamente hostil a qualquer um que não subs
crevesse sua agenda homossexual militante, disse ela. Sutcliffe descre
veu as ações de alguns dos membros gays do professorado durante 
encontros entre professores como sendo "hostis, imaturas, infantis, 
amontoando-se em volta da mesa, assobiando e enviando bilhetes uns 
aos outros, recusando-se a falar comigo, ou contrariando cada pala
vra minha". 

Por exemplo, Sutcliffe citou Tomás de Aquino (que apresentou um 
argumento convincente de que a homossexualidade era uma ofensa 
contra a lei natural) em um encontro entre professores. Subitamente 
um dos padres do professorado, que ela sabia ser homossexual, pulou 
de sua cadeira, quase subiu em cima da mesa, e cuspiu em sua cara. 
Ele disse, "Estamos de saco cheio por aqui de ouvir Tomás de Aquino. 
Eu não quero mais ouvir esse nome de novo". Foi necessário que os 
professores o agarrassem pelos dois lados para afastá-lo e contê-lo. 

Sutdiffe também contou a história de Jonathan Whalley,"" um 
caso particularmente notável de assédio sexual. Whalley chegou ao 
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seminário vindo de uma pequena casa religiosa de formação.19 Ele 
teve aulas acadêmicas no seminário e recebeu sua formação na casa 
religiosa. Quando ele chegou ao seminário, disse ela, ele era constan
temente abordado por superiores homossexuais. Embora homosse
xual ele próprio, Whalley queria permanecer casto. 

Numa madrugada, por volta de 2 horas, Sutcliffe recebeu uma 
ligação de Whalley. Ele estava na sala de recuperação de um hospi
tal próximo, e havia telefonado para lhe pedir ajuda. Ele passou por 
uma cirurgia emergencial, e o capelão do hospital não o deixava em 
paz, queixou-se ele. O capelão estava tentando molestá-lo na sala de 
recuperação. 

Sutcliffe dirigiu então até o hospital e subiu até o quarto de Whalley, 
encontrando o capelão sentado à sua cama, e Whalley desamparado, 
à beira da histeria. "Quando entrei na sala, o capelão voltou-se para 
mim e me olhou como se fosse arrancar minha cabeça", ela relembra. 
"Ele veio até mim a duras passadas, e ficamos frente a frente, nariz 
contra nariz, olho contra olho. Ele estava me ameaçando e eu olhei 
para ele e disse, 'Você saia dessa sala e nunca mais se aproxime desse 
seminarista novamente'. E então ele finalmente saiu". 

O capelão gay o estava assediando, ela crê, por saber que Whalley 
era um seminarista e por ele estar obviamente numa posição vulnerável. 

Algumas semanas mais tarde, Whalley realizou uma segunda cha
mada no meio da noite. Uma vez mais, ele implorava por ajuda. Ele 
disse que acabara de ser expulso de sua casa religiosa, pois recusara 
submeter-se às investidas sexuais de seus superiores. Ele contou que to
dos os seus pertences e roupas estavam fora da casa, sobre o gramado. 

Ele disse que não tinha para onde ir, e que havia ligado para outros 
seminaristas, mas eles se recusaram a recebê-lo. "Peguei então meu 
carro e dirigi até seu bairro, e encontrei esse seminarista sentado no 
gramado de sua casa religiosa com todos os seus pertences. Ele estava 

aos prantos", explicou. 

Os superiores religiosos começaram a ver Sutdiffe como "uma ver
dadeira encrenqueira", pois seus seminaristas agora tinham alguém 
a quem recorrer caso seus próprios superiores não os auxiliassem 
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em seus medos, raivas e prantos por estarem sendo sexualmente as
sediados. 

"Eu fiquei estarrecida com o que vi", disse Sutcliffe, cuja posição 
foi finalmente cortada do seminário porque, alegam os membros da 
hierarquia do seminário, ela não conseguia atrair estudantes o bas
tante. 

Os anos de experiência de Sutcliffe foram principalmente com pa
dres e seminaristas de ordens religiosas. A partir de minhas próprias 
pesquisas, parece que, embora haja um problema muito sério entre os 
seminários que preparam para o sacerdócio diocesano, o problema ho
mossexual é mais profundo e disseminado entre as ordens religiosas. 

Embora Sutcliffe não estivesse se referindo aos jesuítas, os proble
mas que ela relatou em sua experiência na Costa Leste apresentam 
uma impressionante semelhança com a experiência de John Bollard, 

a qual, como mencionado no Capítulo 2, veio a público em maio de 
1999 em sua aparição no 60 Minutes da CBS. Àquela época, Bollard, 

um escolástico jesuíta (ou seja, um seminarista) da Califórnia, afir

mou ter sofrido investidas sexuais indesejadas por um período de cin

co anos. Ele pedia um milhão em danos: 

"A imagem idealística [que Bollard tinha] do sacerdócio foi 
destruída, disse ele, quando ele começou a receber cartões de 
seus superiores jesuítas com imagens de homens sexualmen
te excitados - imagens que ele considerou 'chocantes', disse 
ele. Bollard também disse aos entrevistados de 60 Minutes 
que durante seus sete anos como um Jesuíta, pelo menos doze 
padres fizeram investidas sexuais indesejadas e o convidaram 
para bares gays. Em primeiro lugar, ele se impediu de denun
ciar as investidas, ele disse, por medo de que isso pusesse em 
risco seu futuro na ordem. Quando Bollard levou suas quei
xas ao superior na Califórnia, Padre John Privett, elas foram 
brutalmente desprezadas, disse ele. Conta Bollard que Privet 
deu lhe uma caneca de café que trazia a frase "sem lamenta
ções" e pediu que ele assinasse um papel isentando os jesuítas 
de responsabilidades legais. Bollard recusou-se a assinar. Em 
seu processo Bollard afirmou ter deixado os jesuítas porque 
sua vida na ordem religiosa havia se tornado intolerável" .20 

98 



ADEUS, HOMENS DE DEUS 

Geralmente os seminaristas que estudam para serem padres reli

giosos recebem sua formação (a qual é muito mais longa e extensa 

que a formação dos padres diocesanos) numa "casa religiosa", na 

qual vivem em comunidade com outros membros de sua ordem. Pela 

própria natureza da vida em comunidade, os efeitos das panelinhas 

homossexuais nas casas religiosas podem prover desafios e aflições 

ainda maiores aos jovens que aceitam os ensinamentos da Igreja e 

rejeitam a agenda homossexual militante. 

Uma vez que os homossexuais chegam a posições de autoridade 

em suas ordens e em casas religiosas de formação, é difícil atrair um 

só homem heterossexual à ordem. Conseqüentemente, a impressão 

dada em algumas casas religiosas é que elas são "casas gays", ou seja, 

compostas ou por uma totalidade ou uma expressiva maioria de pa

dres e irmãos homossexuais. Aqueles que mantêm sua posição dissi

dente da agenda homossexual dominante são freqüentemente perse

guidos impiedosamente. 

Charles Enderby, * ex-empresário de Ohio, estava na casa dos 30 

quando começou seu noviciado para uma ordem religiosa da Costa 

Leste no início os anos 90. Ele ficou imediatamente chocado pelo ex

plícito "maneirismo homossexual" de alguns dos noviços. Um deles, 

Joseph Mercado, havia trabalhado como massagista antes de entrar 

na vida religiosa. "Ele trouxe sua mesa de massagem para o novicia

do", relembra Enderby. 

Enquanto Mercado era apenas moderadamente aberto quanto a 

sua homossexualidade, Franz Ascher* era um "militante". Enderby 

descreveu Ascher como um pequeno sujeito de 40 e poucos anos que 

tinha uma voz altamente afetada. "Ele tinha senso de humor", disse 

Enderby, "mas constantemente zombava dos ensinamentos da Igre

ja quanto ao celibato e gostava de zombar especialmente da Madre 

franciscana Maria Angélica da Anunciação.21 Um dia ele até mesmo 

disse que gostaria de fazer vestidos de praia com o linho do altar". 

De acordo com Enderby, Ascher começou quase que imediatamen

te a assediar Geoffrey Raymond, * o qual Enderby via como o úni

co noviço, além dele próprio, que definitivamente não fazia parte da 

subcultura gay dominante. Sentindo-se ameaçado, Raymond abriu-se 
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com Enderby. Ele disse que Ascher a princípio estava tentando con
vencê-lo de que ele, Raymond, era um "homossexual latente", que só 
precisava aceitar ser gay. Ascher o disse de tal modo que fez Raymond 
se lembrar dos fundamentalistas que afirmam que basta aceitar Jesus 
como nosso "Senhor e Salvador pessoal" para sermos salvos. Ascher 
também afirmou saber que São João Evangelista era gay, e que "São 
Paulo deveria ter suas bolas cortadas e enfiadas goela abaixo". 

Com o auxílio de Enderby, Raymond, que tinha 20 e poucos anos, 
prestou queixa de assédio sexual ao seu mestre de noviciado, Padre 
Sixtus. Embora ele tenha agido como se estivesse preocupado e sim
pático a sua queixa, disse Enderby, o mestre de noviciado não agiu. 

Ascher continuou com seu comportamento assediador, e uma se
gunda queixa foi feita ao Padre Sixtus. Dessa vez o mestre de novicia
do pareceu menos simpático. "Ele literalmente baixou seus braços e 
nos perguntou", relata Enderby, "o que é que ele deveria fazer, dado 
que o escritório vocacional continuava lhe enviando gays". 

"Quando Raymond e eu nos queixamos por uma terceira vez", 
disse Enderby, "o Padre Sixtus ameaçou nos expulsar. Ele estava mui
to bravo conosco, e percebemos que nosso mestre de noviciado não 
faria nada para resolver o problema de assédio homossexual". 

Alguns meses mais tarde, numa noite fria de março de 1994, En
derby relembra, Raymond e Ascher estavam assistindo televisão na 
sala comunitária, e ambos haviam bebido vinho. Depois de Raymond 
recolher-se ao leito naquela noite, Ascher entrou no quarto de Ray

mond sem ter sido convidado - as portas não tinham fechadura - e 

o molestou sexualmente. Na manhã seguinte, Raymond, bravo e de

primido, disse a Enderby o que havia acontecido e então o informou 
de que iria deixar a vida religiosa. Após algumas breves palavras com 

o Padre Sixtus, Raymond comprou passagens de trem e partiu, para 
nunca mais voltar. 

Embora Ascher tenha mais tarde atacado .e estuprado um outro 
noviço, disse Enderby, ele saiu dali impune. "Não somente não foi 
pedido que ele deixasse a instituição, como ele foi promovido à po
sição de decano dos noviços, uma posição que nem mesmo existia 
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anteriormente", disse Enderby. "Eu posso entender que homossexuais 
consigam infiltrar os seminários e a vida religiosa, mas se eles vêm a 
ser descobertos - especialmente por conta do estupro de dois jovens -
eles devem ser removidos imediatamente". 

Mas Ascher não era o único problema para o noviciado. O irmão 
Thomas,* que ministrava um curso de espiritualidade, era também 
abertamente gay, às vezes "de maneira agressiva", disse Enderby. Ain
da mais perturbador era que o diretor vocacional da província era, 
também ele, abertamente gay, segundo Enderby. 

Mais tarde ficou aparente que o diretor vocacional estava proposi
talmente recrutando homens abertamente gays. Em outubro de 1993, 
doze homens foram recrutados para o programa de postulado.22 Por 
sorte, disse Enderby, "um padre sólido serviu como mestre aos pos
tulantes daquele ano, e rejeitou onze dos doze homens do programa, 
alegando problemas homossexuais". 

Como conseqüência da subcultura gay, a própria vida espiritual de 
Enderby sofreu profundamente. Não somente ele sofrera uma grande 
injustiça, mas o escândalo era uma constante naquele local. Ele aca
bou deixando a ordem, com um compreensível desgosto. 

Voltando ao mundo, Enderby contatou Raymond para dizer'..lhe 
que ele também havia deixado a ordem. "Custou-lhe meses antes mes
mo que ele pudesse voltar a por os pés numa igreja", disse Enderby. 

Um exemplo final vem de um padre escritor. O Padre Norman 
Weslin começou seus estudos ao sacerdócio em 1982, após sua mu
lher haver morrido. Oficial da reserva do exército americano, Weslin 
foi ordenado aos 5 5 anos de idade. Em sua autobiografia, The Gathe
ring of the Lambs, publicada em 2000, ele explicou a atmosfera ho
mossexual do Seminário Sacred Heart em Hales Comer, Wisconsin, 
seminário especialmente adequado para "vocações tardias". 

Segundo estimativa de Weslin, "40% dos seminaristas no Sacred 
Heart eram 'homossexuais praticantes'" .23 Descrevendo a extensão 
do problema ali àquela época, ele escreveu, "certa vez o reitor escre
veu uma carta a todos os seminaristas declarando que aqueles que 
estavam freqüentando bares homossexuais em Milwaukee estavam 
sob investigação da polícia depois de queixas terem sido prestadas, e 
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que a prudência era necessária para evitar escândalos" .24 Ele também 
contou que as aulas eram conduzidas de forma a orientar os semina
ristas à aceitação dos homossexuais e sua homossexualidade como 
um estilo de vida viável. "Os heterossexuais que objetassem eram 
convocados para avaliação psiquiátrica", ele escreveu. 

"Os homossexuais eram bem organizados", ele continuou, "e 
como eles tinham o apoio das autoridades do seminário, eles aberta
mente intimidavam os heterossexuais. Disseram-me para participar 
de um curso de psiquiatria porque eu abertamente resisti às intimida
ções deles e seus esforços para que a homossexualidade fosse aceita 
no seminário". 25 

*** 

O seminarista ortodoxo vê-se diante de mais uma complicação 

quanto a essa questão: se há algo de desajustado ou imoral ocorrendo 
no seminário e ele traz tal fato aos olhos de seus superiores, corre o 

risco de ser expulso. Muitos membros do corpo docente não apre
ciam quem vai aos superiores com queixas, sobretudo sobre manias 
sexuais. Refletindo sobre sua experiência no Seminário Mount Angel 
em Oregon, o Padre John Lewandowski observou, "muitos de meus 
colegas estudantes me faziam pensar nos três macacos: um com as 
mãos sobre os olhos; outro com as mãos sobre as orelhas; e o outro 
com as mãos sobre a boca". A máxima "não veja o mal, não ouça o 
mal, não fale do mal" parece ser um padrão tático para a sobrevivên
cia nos seminários. Esse tipo de formação não prepara exatamente 
um seminarista para ser um forte pregador do Evangelho. Não obs
tante é esse o ambiente no qual muitos padres estão sendo formados 
hoje em dia. 

Um sem número de outros seminaristas, repelidos pela subcultura 
gay, deixam o seminário num virtual silêncio. John Macarthur, * que 
esteve num seminário em Waterloo, Ontario - hoje fechado -, era um 

desses estudantes. "Eu nunca disse a meus pais nem a minha esposa 
que essa foi a 'real' razão de minha saída", ele disse. "Eles ficariam 

escandalizados". 
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"Eu ainda não posso acreditar que a homossexualidade era tole
rada no seminário", ele acrescentou. "A certa altura eu questionei até 
minha própria sexualidade, perguntando-me se eu era louco por não 
ser 'gay' como todos os outros". 

O comentário de Macarthur levanta outra questão - talvez irres
pondível neste momento - sobre seminários que acomodam a subcul
tura gay: será que alguns seminaristas que passam por tais instituições 
se "convertem" à homossexualidade, uma vez ali estando? 

Em The Changing Face of the Priesthood, o Padre Cozzens con
clui que não somente houve um "êxodo heterossexual do sacerdócio" 
devido, em parte, à subcultura gay irrestrita em alguns seminários, 
mas também a "impressionante cultura do clérigo gay terá um efeito 
sobre como o laicato vê o sacerdócio, e isso terá um efeito nas voca
ções seguintes. Potenciais candidatos ao sacerdócio, heterossexuais, 
se sentirão intimidados ao integrarem uma instituição na qual o ethos 

é primariamente o da cultura gay" .26 
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CAPÍTULO 5 

O ESMORECIMENTO DA 
HETERODOXIA 

FALSOS ENSINAMENTOS CORROMPEM E 

DESENCORAJAM OS ASPIRANTES AO SACERDÓCIO 

"Quando nos perguntavam uma questão do tipo 'O que é Pecado Original; 

não podíamos responder o que a Igreja ensinava sobre o Pecado Original; 

tínhamos que responder o que o professor afirmava ser o certo. Eu tive de 

fazer isso ao longo de quatro anos, o que significa que não saí dali completa

mente isento - o sistema deixou cicatrizes em todo mundo". 

- PADRE EDUARD PERRONE, ex-seminarista, 

Seminário St. John, Plymouth, Michigan 

Além das questões referentes à grave imoralidade sexual, o am

biente do seminário apresenta um grande número de outros impedi

mentos ao seminarista ortodoxo. O mais óbvio e talvez mais insidioso 

deles é a heterodoxia - aberta ou sutil dissidência dos ensinamentos 

oficiais da Igreja. Diversos professores são avessos à transmissão da

quilo que a Igreja ensina, e alguns nem mesmo se dão ao trabalho de 

esconder seu desdém pelo catolicismo. O seminarista que chega ao 

campus, esperando encontrar um corpo docente e de funcionários 

que amam a fé católica e ensinam o que a Igreja ensina, pode desa· 

pontar-se profundamente. 
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Com demasiada freqüência os professores utilizam livros didáti
cos escritos por notáveis dissidentes do ensinamento Católico - por 
exemplo, os teólogos Richard McBrien, Edward Schillebeeckx, Hans 
Küng e Charles Curran - e imitam como papagaios os dogmas dos 
dissidentes do catolicismo: que a Bíblia não deve ser levada a sério 
por ter "limites culturais"; uma religião é tão boa quanto todas as 
outras; o papa não é infalível; o magistério é abusivo e autoritário; 
a Presença Real do Cristo na Eucaristia é apenas um velho mito pré
Vaticano II; Cristo não era de fato divino; Deus é feminino; a missa é 
apenas uma refeição na qual devemos comer pão que "se parece com 
pão de verdade"; as mulheres deveriam ser ordenadas como padres 
em nome da igualdade; a homossexualidade é normal; a contracep
ção é moralmente aceitável. 

Essa veio sendo a ração comum de diversos cursos ministrados a 
futuros padres nos últimos 30 anos. Anthony Gonzales, ex-semina
rist~ no Seminário St. Patrick em Menlo Park, Califórnia, observou, 
quanto ao conreúdo dos cursos oferecidos em seu seminário: "os do
centes seguiam à risca tudo o que era descrito na Pascendi Dominici 
Gregis, até o último detalhe". Ele referia-se à encíclica do Papa Pio X 

na qual são catalogados os erros do modernismo. 

Ainda assim as idéias que vêm sendo ensinadas nos seminários de 
hoje em dia vão muito além da esfera desses próprios erros "padrão" 
da doutrina modernista. Agressivas teorias feministas, amiúde pro
movidas por irmãs religiosas devotas da teologia da libertação e de 
várias encarnações da psicologia junguiana, deixam claro que alguns 
docentes encarregados da formação dos futuros padres não apóiam 
o sacerdócio católico tal como a Igreja o define. De fato, eles não 
apóiam a Igreja, sua hierarquia, Eucaristia ou liturgia. 

Durante 17 anos a irmã Barbara Fiand, irmã de Notre Dame de 
Namur, ensinou no Atheneu do seminário de Ohio em Cincinnati, até 
que seus ensinamentos e sua atitude para com seus seminaristas fos
sem expostos publicamente, ela sendo, por conseguinte, demitida. Seus 

sete livros testemunham uma profunda animosidade para com a Igreja 
Católica, em particular com o sacerdócio masculino e celibatário. 
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Um de seus cursos baseava-se sobretudo em um texto, seu livro 

de 1993 Embraced by Compassion,i que é por si só uma confirma

ção das diversas queixas dos seminaristas contra ela. Neste livro ela 

denigre a teologia ortodoxa católica, taxando-a de obcecada com as 

afirmações do Credo (por exemplo, "creio em Deus, Pai Todo-Pode

roso"), e propõe que se substitua esse panorama conceituai "equivo

cado" e "chato" com um outro de sua própria lavra, baseado numa 

conjectura psicológica. 

Fiand também vê os sete sacramentos da Igreja como supérfluos, 

porque crê que a salvação é algo que se pode atingir no interior de si 

próprio. "Para que eu mude", ela escreve, "é preciso olhar a pessoa 

que eu odeio como outro, como um homem abandonado na cruz. É 

esse meu sacramento. Esse é o meu batismo. Isso é meu pão e meu 

vinho. Esse é o meu amor". 

Os escritos de Fiand são óbvio alvo de críticas, levando em conta 

que ela foi contratada para ensinar e formar jovens para o sacerdó

cio católico. Utilizando-se de filosofias sustentadas por personalida

des anti-Igreja tais como o psicoterapeuta C. G. Jung, Fiand chega a 

uma teologia que clama um "Deus criador andrógino". Já que ela não 

pode, como ela mesmo afirma abertamente, aceitar o "Pai" como a 

primeira pessoa da Santíssima Trindade, ela refere-se a Deus com o 

andrógino "Ele/Ela" em seus livros. 

Fiand também se posicionou resolutamente como crítica da Igreja · 

e inimiga da tradição sagrada. Em seu livro Releasement,i• ela é clara 

quanto ao seu apoio da. ordenação de mulheres ao sacerdócio. Fiand 

acredita que "uma resistência teimosa à ordenação de mulheres, que 

para tanto não se serve de nada além das Escrituras e da tradição 

(por mais mal interpretadas que elas possam ser) para se justificarem, 

é provavelmente o mais claro exemplo da repressão feminina, que 

hoje já se mostra putrefato". Em outra parte desse mesmo livro ela 

escreve, "Quando as mulheres em nossas igrejas ... tiverem permissão 

1 "Envolta em compaixão", sem versão brasileira - NT. 

ii "Libertação", sem versão brasileira - NT. 
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de fazer o que os homens vieram fazendo durante séculos, a justiça 
terá sido feita, sem dúvida". 

Ela também se posiciona, conscientemente, fora da Igreja, julgan
do que a interpretação que a Igreja faz das Escrituras é equivocada. 
Ela propõe que se suplante a autoridade da Igreja por uma "adoção 
pessoal do núcleo interior pessoal", que ela chama de "liberação", em 
seu livro homônimo de 1987. 

O Padre William H. Hinds, ordenado para a diocese de Coving
ton em 1987, confirmou que Fiand nunca dera a impressão, em seu 
seminário, de apoiar o sacerdócio católico tal como entendido pelo 
magistério da Igreja. "Ela costumava gritar comigo nos corredores", 
disse ele sobre seu tempo no seminário de Cincinnati, "porque me 
achava um porco machista". Ele acrescentou, contudo, que Fiand não 
apenas desaprovava os seminaristas ortodoxos - poucos ali o eram -
mas "ela nem mesmo suportava os seminaristas progressistas e ho
mossexuais que consentiam com seu programa. Ela dava a impressão 

de não querer que nenhum homem fosse ordenado padre". 

Richard Knighton, * seminarista no Atheneu em 1985, estava tão 
enojado com a atitude de Fiand, e com a atitude de mais dois pro
fessores ali, que deixou o seminário - embora até hoje ele se sinta 
chamado ao sacerdócio. "Eu não vou jogar esse tipo de jogo", ele 
disse sobre o ensinamento de Fiand, o qual, ele acrescentou, não se 
identificava de modo algum como sendo católico, mas só servia para 
fazer avançar sua agenda pessoal. 

Diversos outros seminaristas estudando no seminário de Cincinat
ri, alguns anos mais tarde, concordaram que ela obviamente desapro

vava a idéia de um sacerdócio unicamente masculino e celibatário. 

De fato, eles sentiam que ela estava ali para destruir as vocações ao 
sacerdócio. 

O Dr. Aaron Milavec, ex-marianista, irmão e professor de História 

da Igreja e Teologia Histórica, ensinou no Atheneu por doze nos. Ele 
o deixou em 1996, após um estudante expulso ameaçar processar o 

seminário, sob alegação de que ele anunciava, falsamente, ensinar a 
doutrina católica. 
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Em 1995, Thomas J. Ruwe inscreveu-se no curso do Professor Mi

lavec sobre "Cristandade Medieval e Reformas: 600-1600 E.C.". O 

fato de que o título do curso usava a nomenclatura secular de "E.C.", 

ou "era comum", ao invés do equivalente cristão de "d.C." (depois de 

Cristo), já é suficiente para chamar a atenção. Mas a aula, para Ruwe, 

provaria ser ainda pior. 

Antes do curso de Milavec começar em Setembro de 1995, Ruwe, 

que se havia inscrito na divisão de Estudos Especiais da escola, com

prou o livro didático na livraria do Atheneu com o objetivo de se 

preparar para a primeira aula. Folheando o Exploring Scriptural 

Sourcesiii de Milavec, publicado por Sheed and Ward em 1994, Ruwe 

descobriu que muito do que o professor havia escrito não se enqua

drava com o pensamento da Igreja quanto à interpretação bíblica e 

doutrina católica fundamental. 

Milavec anunciava seu livro como "uma metodologia para estudo 

de caso que encoraja os estudantes a tirarem suas próprias conclu

sões". Antes mesmo das aulas daquele semestre se iniciarem, Ruwe 

escreveu a Milavec suas observações sobre o livro didático. Ele obje

tava que o livro "adota a abordagem protestante para determinar a 

verdade cristã, ou seja, que se uma pessoa, lugar, coisa ou aconteci

mento não é relatado nas páginas do Novo Testamento, essa pessoa, 

lugar, coisa ou acontecimento não existem". Só nas cinco primeiras 

páginas do livro, Milavec ridiculariza tudo, desde os Padres da Igreja 

até o Catecismo de Baltimore, nega a doutrina católica de pecado 

original, e menospreza a tradição dos anjos caídos. Ele começa tiran

do sarro do modo como fora treinado nas aulas de religião, quando 

garoto, pelas irmãs Ursulinas em Euclid, Ohio: 

"Quando eu era um jovem rapaz, a história da salvação 

que eu ouvi das freiras Ursulinas era tão simples, tão interes

sante, e tão maravilhosa ... Adão havia pecado e nós herda· 

mos as conseqüências: os portões do paraíso estavam fecha· 

dos. Por milhares de anos as pessoas estavam morrendo, mas 

ninguém podia chegar ao Céu. Todos estavam esperando que 

ili "Explorando as fontes das Escrituras", sem versão brasileira - NT. 
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Deus enviasse um redentor. Então Jesus, finalmente, apareceu 

e morreu por nossos pecados na cruz. E, como o meu Catecis
mo de Baltimore demonstrava tão claramente, no momento 

em que Jesus morreu na cruz, ali, sobre as nuvens, os portões 

do Céu foram se abrindo. Finalmente as almas de todas as 

pessoas boas que haviam morrido poderiam entrar no Céu e 

estar com Deus por toda a eternidade" . 1 

Milavec prossegue, dizendo que aos 30 anos ele "descobriu" que 
o que as freiras Ursulinas lhe haviam ensinado não era uma verdade 
universal. Para explicar essa afirmação, ele fecha seu foco sobre os Pa
dres da Igreja, especialmente Santo Agostinho, que, segundo ele afir
ma, inventou o conceito de pecado original. Com os Padres da Igreja, 
ele escreve, "as narrativas judaicas sobre o Jardim do Éden tomaram 
uma importância que elas nunca tiveram anteriormente. Em primeiro 
lugar, a 'serpente' já não era compreendida como antigo símbolo ca
naanita de sabedoria, mas como um anjo disfarçado". Milavec segue 
seu raciocínio dizendo que como o Gênesis não menciona "queda" 
dos anjos, ela portanto não ocorreu. Ele prossegue e afirma que Santo 
Agostinho inventou a doutrina do pecado original com o objetivo de 
justificar o batismo das crianças, uma afirmação que está em óbvio 
conflito com o ensinamento da Igreja. Em contraste, o Catecismo da 
Igreja Católica ensina que "A narrativa da queda ( Gn 3) utiliza uma 
linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primor
dial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. A 
Revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história humana 
está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos 
primeiros pais". 2 O Catecismo também dedica urna seção inteira ( n. º' 
391-395) à "queda dos Anjos". 

Ruwe reconhecia que a leitura exigida por Milavec não mencio
nava a autoridade magisterial da Igreja nesses assuntos ou outros, 
tais corno se a penitência e as ordenações religiosas são apresentadas 
como sacramentos nas Escrituras. O fato de que a Igreja tenha ligado 
esses sacramentos à Escritura é "um ensinamento defendido, infalivel
mente protegido por Deus Espírito Santo", disse Ruwe. 

Em aula, de acordo com Ruwe, Milavec afirmou que "a morte 
de Jesus não era um sacrifício; a única coisa que estava na cabeça 
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de Jesus na Quinta-Feira Santa era a Páscoa, e não a instituição da 
Eucaristia". 

"Eu perguntei ao Dr. Milavec", disse Ruwe ao Hamilton ]ournal

News, "se Jesus não ordenou os apóstolos, então quem transformou 
o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo? Ele respondeu: nin
guém" .3 Assim Milavec, professor contratado para ensinar a uma 
geração de futuros padres, negou duas doutrinas essenciais e funda
mentais da fé católica: o sacerdócio ministerial e a presença real de 
Jesus na Eucaristia. 

Ruwe escreveu então ao reitor do seminário, Padre Robert J. Moo
ney (que logo após deixaria o sacerdócio para se casar), e ao arcebis

po de Cincinnati, Daniel Pilarczyk, avisando-os quanto ao ensina
mento deficiente de Milavec. Ele também pedia investigação do livro 

de Milavec e ameaçou processar o seminário por fraude ao consumi

dor, já que clamava falsamente transmitir aquilo que a Igreja Católica 
ensma. 

Thomas Lustenberger, outro dos estudantes de Milavec durante o 

ano letivo de 1995-96, se lembra de seu professor como um homem 

generoso e com um bom senso de humor, mas também se surpreendeu 

com o que chamou de "grossas heresias" de Milavec. 

Milavec, relembra Lustenberger, explicou que não se celebravam 

missas nas catacumbas romanas durante os primeiros séculos da cris

tandade, à qual ele repetidamente se referia como "era comum". Ele 

acrescentou que a veneração de relíquias não tem fundamento bíblico 

e concluiu que estas não podem ser parte da autêntica tradição cristã, 

mas uma mera superstição conjurada em séculos posteriores. Tendo 

proferido essas afirmações a seus estudantes sem quaisquer objeções, 

ele incrementou seu ataque. 

Lustenberger, que gravou as aulas de Milavec (e este autor ouviu 

as fitas), explicou que os outros estudantes do curso não lhe deixaram 

uma grande marca em sua memória: eles eram "dóceis, pouco inte

ligentes, e como diz S. Paulo: 'ávidos por ensinamentos estranhos'". 

"A maioria deles aceitava tudo de cabeça baixa. Ninguém além 

de mim nunca questionou Milavec quanto a seus ensinamentos. Sua 
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palavra tinha o peso de um Evangelho", ele explicou. Tudo o que 

Milavec dizia em aula, cada movimento que ele fazia, era concebido 

para erodir a fé católica, "e esse homem estava ministrando aulas 

obrigatórias a seminaristas havia doze anos", ele acrescentou. 

Dois incidentes permaneceram vivos na memória de Lustenberger, 

que se dispôs a questionar as conjecturas e equívocos de Milavec. 

Durante uma aula, Milavec explicou que a fonte do pensamento de 

que a morte de Cristo na cruz era um sacrifício reparador não vinha 

dos cristãos da Igreja primitiva, mas de Santo Anselmo, no século XII. 

Anselmo, ele explicou, escreveu um tratado teológico no qual anali

sava a morte de Cristo na cruz, e portanto o santo havia "inventado" 

a idéia de que Cristo morreu para reparar nossos pecados. A razão 

pela qual Milavec expôs tal teoria estava clara para Lustenberger: ele 

queria que as pessoas pensassem que o sacrifício do Cristo era sim

plesmente uma idéia da Idade Média, eliminando portanto a natureza 

de sacrifício na morte do Cristo e invalidando tanto a missa quanto 

o sacerdócio católicos. 

"Eu pensei que se eu o questionasse quanto a esse ponto", 
Lustenberger explicou, "ele simplesmente iria fazer com que 
eu me calasse. Então eis o que eu fiz: eu ergui minha mão e 
citei um verso de São Paulo (Cl 1, 19-20), no qual ele afirma 
a mesma coisa que Milavec atribuíra unicamente a Santo An
selmo. Eu perguntei a ele se Santo Anselmo, com suas idéias 
medievais, diria algo assim: 'Porque aprouve a Deus fazer ha
bitar nele toda a plenitude e por seu intermédio reconciliar 
consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao 
preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo 
quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sen
do vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos 
e obras más, eis que agora ele vos reconciliou pela morte de 
seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, 
imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai'. E Milavec res
pondeu enfaticamente que, sim, era isso que Santo Anselmo 
diria. Esse era o seu tipo de pensamento medieval. E então eu 
disse que eu acabara de citar São Paulo nos Colossenses. A 
idéia de que a morte do Cristo na cruz não era um produto 
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do século XII, mas de fato estava presente desde o início, es

tava ali mesmo, no Novo Testamento. Santo Anselmo estava 

apenas estendendo a metáfora já existente na Igreja primitiva. 

Depois de eu ter dito isso, houve um silêncio mortal na sala, 

mas Milavec logo se recuperou. Ele nos disse que, claro, 'San

to Anselmo não trabalhou a partir do vácuo'. Mas ficou claro 

para todos, àquela altura, que a necessidade da crucifixão já 

era conhecida na Igreja primitiva, a despeito de que Milavec 

queria que pensássemos o contrário - que aquilo era uma falsa 

idéia inventada 1200 anos mais tarde" .4 

Outro incidente gritou em torno da primazia de Pedro, a qual Mila

vec atacara sob diversos ângulos. Lustenberger relembra que, durante 

uma aula, Milavec ensinou que quando o Cristo mudou o nome de 

Simão para Pedro (Cephas) Ele estava apenas dando-lhe um apelido, 

como nós chamaríamos alguém de Rocky. "Sua conclusão era de que 

Pedro nunca havia sido nomeado papa. 'Pedro' era apenas um apelido 

dado a um dos apóstolos. Eu objetei a essa afirmação, também. 'Esse 

é um momento repleto de sentido, importância e emoções e você o 

está trivializando, reduzindo-o a um apelido?"'. Milavec prosseguiu, 

disse ele, dizendo que como o Evangelho de São Mateus era o único a 

registrar esse acontecimento ele não era mais do que uma "passagem 

obscura". Lustenberger respondeu dizendo que o casamento de Ca

naã somente era mencionado no Evangelho de João, o que significava 

que ele também não havia acontecido. 

No que diz respeito a professores de seminários tais como Fiand 

e Milavec, alguém pode se perguntar ingenuamente: por que é que 

eles não se tornam teólogos protestantes e professores em seminários 

protestantes? Para responder a essa questão é preciso entender que a 

essência de suas carreiras acadêmicas não parece se ensinar sua teolo

gia idiossincrática, embora esse seja um traço característico presente 

em todos eles. O que eles buscam é mudar a estrutura e missão da 

Igreja Católica. Eles parecem estar ensinando em seminários católicos 

basicamente para treinarem seminaristas a não serem padres. 

O Padre Eduard Perrone de Detroit relembra seus dias no Seminário 

St. John em Plymouth, Michigan, no fim da década de 1970. Muito 
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do ensinamento que ele recebeu ali era semelhante à dieta teológica 

e espiritual que os seminaristas recebiam no Atheneu, sob tutela de 

professores como Fiand e Milavec. "Minha experiência era ruim", ele 

disse. "Éramos alimentados com uma teologia muito questionável. 

De fato, nós líamos tanta teologia protestante quanto material cató

lico, e os professores eram abertamente protestantes em seus perfis". 

Muitos seminaristas perderam sua fé ali, ele lamenta. "Há um cara 

do qual eu me lembro especialmente", ele relembra. "Ele perdeu sua 

fé por conta de um curso de Cristologia, o qual nós todos devíamos 

fazer". Nesse curso, Perrone explicou, os seminaristas aprendiam a 

exegese protestante germânica popularizada pelo luterano alemão 

Rudolf Bultmann,5 e o primeiro livro que eles leram foi Quest for 

the Historical Jesusiv de Albert Schweitzer, o qual Perrone classificou 

como "um livro muito prejudicial" que rebaixava todos os ensina

mentos da Igreja a mitos nos quais não se podia confiar. "E tínhamos 

outros livros semelhantes na mesma linha". 

Pior ainda, acrescentou Perrone, era ver alguns de seus colegas de 

classe começarem a aceitar os ensinamentos equivocados de Bultmann 

e acadêmicos similares. "Eles estavam sendo conformados, por assim 

dizer; havia uma pressão para que aceitássemos aquilo", ele disse. 

Os poucos, como ele próprio, que não compravam aquele discurso, 

apenas sobreviviam ao programa escrevendo nas provas e responden

do em classe aquilo que os professores queriam ouvir: "quando nos 

perguntavam um questão do tipo 'O que é Pecado Original?', não 

podíamos responder o que a Igreja ensinava sobre o Pecado Original; 

tínhamos que responder o que o professor afirmava ser o certo", disse 
Perrone. 

"Eu tive de fazer isso ao longo de quatro anos, o que signi
fica que não saí dali completamente isento - o sistema deixou 
cicatrizes em todo mundo. Embora alguns de nós soubessem 
que o que nos ensinavam era falso, nós nunca descobrimos 
completamente qual era a verdade. Se por um lado é verdade 
que quando alguém lhe dá uma opinião contrária à sua você 

w •A busca do jesus histórico", F..d. Fonte - NT. 
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aperfeiçoa seu poder de argumentação, por outro, durante 

todo aquele tempo nós poderíamos ter aprendido um monte 

de coisas verdadeiramente boas em nossas aulas". 

Diversos outros seminaristas que se recusaram a regurgitar o que 

estavam aprendendo foram dispensados por serem "rígidos" e "men

te-fechada", enquanto uns poucos outros estudantes deixaram o local 

imediatamente. "Eram aqueles", disse Perrone, "que sentiam logo de 
cara que algo estava muito errado por ali". 

Scott Ballor passou por circunstâncias similares durante seus dois 

anos como seminarista da Escola de Teologia Oblate em San Antonio, 

Texas. Ballor deixou o seminário após dois anos, disse ele, precisa

mente porque a escola não estava ensinando a fé católica. Em pri

meiro lugar, ele contou, o livro didático fundamental usado no curso 

de Teologia Básica era Catholicismv pelo claramente dissidente Padre 

Richard McBrien. Seu livro didático era um dos poucos que haviam 

recebido censura da Conferência Nacional de Bispos Católicos, dizen

do que o texto, devido a seus erros e omissões, não deveria ser usado 

para a educação de futuros padres.6 "Outros textos obrigatórios", ele 

acrescentou, "eram escritos por outros notáveis dissidentes tais como 

Hans Küng e Charles Curran". 

Ballor, que estava estudando para ser padre da diocese de Phoenix, 

registrou suas memórias de seminário em dois artigos publicados no 

Catholic Sense, um boletim informativo que circulava entre os cató

licos ortodoxos, sobretudo no Sudoeste. Àquela época, em meados 

da década de 1990, muitas pessoas ficaram absolutamente chocadas 

com suas afirmações, imaginando que o ensino não poderia ser tão 

ruim quanto ele descrevia. No entanto o relato de Ballor não reflete 

nada que não tenha sido relatado por dúzias de outros seminaristas e 

padres ao redor dos EUA e em outras partes. 

A fé católica estava sendo minada em diversos pontos. Por exem· 

plo, numa aula de História da Igreja, disse Ballor, o instrutor afirmou 

que Jesus não teve a intenção de fundar uma Igreja hierárquica, e que 

não havia estrutura de autoridade na Igreja primitiva. Ele também 

v "Catolicismo", sem versão brasileira - NT. 
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ficou perplexo ao ouvir afirmações feitas em seu curso de Fundamen
tos de Teologia Moral. Na primeira semana de aulas, relembra, "o 
professor conduziu a sala numa sessão de gozação e ridicularização 
dos manuais de teologia moral anteriores ao Vaticano II. Era uma 
vergonhosa amostra de descompostura e zombaria contra a Igreja". 

Pior que o próprio ensinamento na escola, contudo, era a atmos
fera, disse Ballor. 

"Havia três termos utilizados com freqüência na Escola de 
Teologia Oblate: 'abertura', 'tolerância', e 'pastoral'. Embora 
nunca formalmente definidos, me parecia que eles eram usados 
no seguinte sentido: 'abertura' significa que devemos estar aber
tos a outras perspectivas incluindo as heréticas. 'Tolerância' sig
nifica que devemos tolerar desvios de nossas crenças morais 
e doutrinais a ponto de abandonar nossas crenças. 'Pastoral' 
significa que vale tudo: não negue nada para ninguém, exceto 
àqueles que aceitam os ensinamentos tradicionais da Igreja". 

No meio dessas loas pela "abertura" e "tolerância", conta Ballor, a 
escola Oblate era visivelmente "mente-fechada e intolerante" quanto 
aos pontos de vista católicos tradicionais, encontrados, por exemplo, 
no Catecismo da Igreja Católica. Seu professor de Cristologia, disse 
ele, inclusive definiu tradição como "a fé viva dos mortos" e tradicio
nalismo como "a fé morta dos vivos". 

"O relativismo teológico, o falso ecumenismo, e a perda do im
perativo missionário que eu vivi ali eram muito perturbadores e de
soladores. Eu tenho pena dos seminaristas que são enviados a essa 
escola", concluiu Ballor, assim resumindo suas razões para deixar o 
seminário Oblate. 

Com freqüência os ensinamentos heterodoxos apresentados aos 
seminaristas envolviam questões pungentes sobre moral sexual. O 
caso que acabou ficando conhecido como escândalo "Texto do Sexo" 
no Seminário Mount Angel em St. Benedict, Oregon, ilustra bem . a 
magnitude dos desvios do ensinamento católico transmitido aos as
pirantes a padre. 

Em 1991, o Dr. Robert Torres, psicólogo que vinha provendo ava
liações psicológicas e aconselhamento a seminaristas há alguns anos 
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nessa instituição, ministrou uma aula de sexualidade humana, obriga
tória para os alunos em pré-Teologia e em primeiro ano em Teologia, 
utilizando-se do livro didático Our Sexuality,vi de Robert Crooks e 
Karla Baur. 

Quando Torres iniciou seu curso em setembro, segundo o Padre 
John Lewandowski, seminarista em Mount Angel à época, ele de
fendeu o livro e afirmou explicitamente, por duas ocasiões, que Our 
Sexuality fora escrito por dois "bons autores católicos" e que "não há 
nada no livro que se oponha ao ensinamento católico de hoje". 

Contudo desde o início do livro - que o editor afirma ser o livro 
didático mais usado em aulas de sexualidade nos EUA-, os autores 
abertamente admitem terem pontos de vista contrários a opiniões que 
"persistem há muito tempo em nossa cultura". A primeira, dizem eles, 
é a do sexo para reprodução: 

"Muitas pessoas aprenderam a ver [as preliminares do 
sexo] e outras práticas - como a masturbação, as fantasias se
xuais, e o sexo anal - com suspeita. O mesmo é verdade para 
os atos sexuais entre membros do mesmo sexo, o que certa
mente não se enquadra no modelo de sexo para reprodução. 
Todos esses comportamentos sexuais não-coitais foram deij
nidos em algum momento como sendo imorais, pecaminosos, 
pervertidos ou ilegais. Nós os apresentaremos no texto como 
opções sexuais viáveis àqueles que as escolherem". 

O outro tema a que os autores admitem se opor é o da "rígida dis
tinção entre papéis masculino e feminino". Crooks e Baur acreditam 
que "condicionamentos rígidos dos papéis de cada gênero limitam a 
gama total do potencial humano e produzem um impacto negativo 

na sexualidade". 

"A idéia de sexo para reprodução", eles explicam, "está 
associada com a tradição judaico-cristã. O nascimento de 
crianças era tremendamente importante para os antigos he
breus. Sua história de submissão à escravidão e perseguição 
fez com que eles tomassem atitudes para preservar seu povo 

vi "Nossa sexualidade", sem versão brasileira - NT. 
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- para que pudessem seguir a ordem 'Frutificai [ ... ]e multipli
cai-vos, enchei a terra e submetei-a' (Gn 1, 28)". 

Ao explicarem seu ponto de vista, Crooks e Baur atacam o ensina
mento de Tomás de Aquino sobre sexualidade humana. Eles escrevem: 

"Santo Tomás sustentava que os órgãos sexuais humanos 
foram concebidos para a procriação, e que qualquer outro 

uso - como em atos homossexuais, sexo oral e anal, ou sexo 

com animais - era contra a vontade de Deus e portanto herétí
co. Os ensinamentos de Santo Tomás foram tão influentes que 

dali em diante os homossexuais não encontraram mais am

paro ou tolerância em nenhuma parte do mundo ocidental". 

A postura dos autores, contrária a que a sexualidade humana seja 
prioritariamente concebida para a reprodução, é incapaz de defender 
a homossexualidade, sexo oral, sexo anal e mesmo a bestialidade, 
todos eles atos em óbvia contradição com o ensinamento da Igreja. 
E o resto do livro didático, prodigamente ilustrado com desenhos 
de diferentes posições sexuais, fotos em dose de seios femininos e 
áreas pubianas mostrando como todas elas são diferentes, fotografias 
de homens e mulheres que passaram por operações de mudança de 
sexo, fotos de diversos dispositivos contraceptivos e sexuais, apóiam 
a defesa dessas variantes sexuais, e as explicam e ilustram em detalhes 
gráficos. 

"Um monte de seminaristas simplesmente .ficou sem palavras dian
te desse livro", explicou Lewandowski. "Eles .ficaram confusos. Não 
sabiam o que dizer. Você espera ver esse tipo de coisa no mundo, mas 
é chocante encontrá-lo no seminário". 

A seguir temos citações diretas do texto que ilustram a que ponto 

chegam os autores para apresentarem sua visão abertamente anti

católica da sexualidade humana (ATENÇÃO: DESCRIÇÕES EXPLÍCITAS 

A SEGUIR): 

• "Fantasias sexuais também podem ajudar a superar a ansiedade e fa

dlitam o funcionamento sexual ou compensam uma situação sexual 
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negativa. Por exemplo, uma mulher que está entediada com sua relação 

marital afirma o seguinte: 'Ao ter relações sexuais com meu marido, 

com quem sou casada há 17 anos, eu freqüentemente fantasio estar le

vando um jovem virgem para a cama pela primeira vez. Eu lhe mostro 

o que quero que seja feito, do jeito como eu gosto, ao mesmo tempo 

em que ofereço a esse pobre jovenzinho uma experiência da qual ele se 

lembrará por muito tempo"'. (Uma gravura em estilo oriental mostra 

uma jovem mulher fantasiando uma relação sexual ao mesmo tempo 

em que se masturba). 

• "Uma fantasia com a qual as mulheres se masturbam: Eu fantasio 

ser seduzida por outra mulher. Embora eu nunca tenha vivido um 

caso com uma outra mulher, fico excitada ao pensar em fazer ou re

ceber sexo oral. Uma fantasia de masturbação dos homens reflete as 

descobertas de um estudo que diz que um em cada três homens tem 

fantasias com homens do mesmo sexo". 

• "A masturbação foi tema para preocupação social e censura ao longo 

da história judaico-cristã. O estado de coisas resultou tanto em má in

formação quanto em vergonha e medo. Muitas das atitudes negativas 

com relação à masturbação estão enraizadas na visão judaico-cristão 

antiga de que a procriação era o único propósito legítimo do compor~ 

tamento sexual". (Quadros explícitos de homens e mulheres se mastur

bando acompanham o texto). 

• "Você pode querer experimentar loção para o corpo, óleo ou pó afro

disíaco. Após massagear delicadamente, passe a exercer pressões mais 

firmes, prestando atenção nas áreas que estão tensas ... As técnicas es

pecíficas de masturbação variam. Os homens comumente empunham 

apenas o tronco do pênis com uma mão, como mostrado na figura 

9 .1. Movimentos para cima e para baixo, com pressão e ritmo variá

veis, provêem estimulação". 

• "Se você quiser utilizar um vibrador para o prazer sexual, a experiên

cia é válida". (Quadros anexos ilustram a masturbação feminina). 

• " ... a masturbação pode ser considerada como parte normal do reper-

tório sexual de cada parceiro". 

• "Os leitores que queiram experimentar alguns ou todos esses passos 

estão convidados a fazê-lo ... Tente limpar sua mente de pensamentos 
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relativos ao 'certo' ou 'errado' referentes ao prazer e permita-se con

centrar-se nas sensações físicas positivas que podem vir da auto-esti

mulação". (Fotos anexas demonstram quatro tipos de vibradores). 

Um capítulo inteiro é, então, dedicado a "exercícios de mastur
bação", seguido por um outro capítulo dedicado a: "Sugestões es
pecíficas para as mulheres atingirem o orgasmo". Um quadro anexo 
nesse capítulo mostra estimulações mútuas orais-genitais. O quadro 
além disso parece ser o de dois homens realizando sexo oral. Crooks 
e Baur se dedicam então a uma seção sobre "estimulação anal'', que 
provê instruções passo a passo sobre as melhores maneiras de ter uma 

relação sexual anal. 

No capítulo sobre homossexualidade, além de prover informação 

detalhada e ilustrações de sexo oral e anal, os autores discutem a 

opção de se ter uma "relação aberta", com um parceiro sexual princi

pal e diversos outros parceiros auxiliares; e um casal gay é mostrado 

numa foto, sendo casados pelo ministro da Igreja da Comunidade 

Metropolitana em Honolulu. 

Um capítulo sobre contracepção, intitulado "O fardo da fertilida

de", é igualmente enviesado contra o ensinamento da Igreja e a lei 

natural. Os autores descrevem a visão católica sobre contracepção 

dessa forma: 

"Muitas religiões contemporâneas são favoráveis ao uso 
do controle de natalidade. Além disso, há grande diversidade 
de visões entre os líderes da Igreja Católica. Por exemplo, um 
estudo comissionado pela Sociedade de Teologia Católica da 
América afirma que 'o mero fato de um casal estar utilizando 
meios artificiais de controle de natalidade não pode prover 
base suficiente para um julgamento sobre a moralidade ou 
imoralidade de sua vida conjugal e expressão sexual'". 

De volta à aula de Sexualidade Humana, as tendências pessoais do 

professor pareciam imitar aquelas dos autores, e o Dr. Torres provou 

que podía ser igualmente bizarro em seu ensino. Numa apostila dis

tribuída em 1991 a seus estudantes, ele fez as seguintes perguntas a 

seus seminaristas: 
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• "Você se sente confortável ao utilizar palavras sexuais? Ao pensar em 

sua história sexual? Qual é o seu nível de consciência corporal?". 

• "Você foi, de algum modo, abusado sexualmente quando adulto? 

Constrangido sexualmente? Humilhado sexualmente? Você abusou 

de outros?". 

• "Qual o conteúdo de sua fantasia sexual hoje em dia? Há algum traço 

de violência contra os outros? Manipulação? Autodepreciação? Nota: 

urna fantasia sexual sã implica imaginar-se em situações mutuamente 

prazerosas, apropriadas em termos etários, e de modo algum violentas 

com os outros". 

• "Como você lida com seus sentimentos sexuais? Quais são suas ex

periências de auto-recompensação? Elas parecem ser equilibradas e 

sãs para você? Com quem você pode falar sobre seus sentimentos 

sexuais? Sexualidade?". 

• "Se você pudesse falar com seus órgãos genitais, o que você gostaria 

de dizer a eles? O que você gostaria que eles dissessem a você?". 

"Torres", relatou Lewandowski, "disse abertamente aos semina

ristas que era importante que eles se sentissem confortáveis quanto 

às suas orientações sexuais, 'quaisquer que elas fossem'". Sua visão 

sobre a vida, na opinião de Tom Hartigan, * outro ex-seminarista de 

Mount Angel, é que "todo problema na vida de uma pessoa é um pro

blema sexual, fortemente baseado em repressão sexual, e a solução é 

a liberação sexual". Disse Lewandowski, que à época estava na casa 

dos quarenta anos: 

"Muitos jovens eram obrigados a passar pelas aulas do 

professor Torres e eles estavam confusos quanto ao que estava 

sendo ensinado. Por terem um conhecimento pobre de sua fé 
- talvez sem culpa deles próprios - bem corno do ensinamento 

moral, alguns pareciam apoiar esses graves erros; outros fica

vam apenas chocados. Eu realmente senti que incorreria em 

culpa se passasse por tudo isso sem reagir. Não posso ficar pa
rado e assistir à destruição da fé e da moral de meus irmãos"'. 
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Assim, Lewandowski levou a questão ao seu diretor de formação, 

ao decano acadêmico, e finalmente ao reitor - tudo isso foi inócuo. 
Ele disse: 

"Pedi ao reitor que eu fosse dispensado dessa aula com 
base em que participar de um curso que adota uma postu
ra aberta e diretamente imoral, contrária ao ensinamento da 
Igreja, ia contra minha consciência. Minha esperança era que, 
no mínimo, ele me permitisse completar meus requerimentos 
acadêmicos com algum outro curso ou estudo independente, 
ou na melhor das hipóteses suspendesse o uso de Our Sexua
lity no Seminário Mount Ange/". 

Lewandowski foi informado pelo reitor, Padre Patrick Brennan, 

que aquele era um curso obrigatório, e que ele não poderia ser dispen

sado sem uma permissão do bispo. Ele informou então o bispo local 

sobre a questão. Numa carta datada de 13 de setembro de 1991, ele 

escreve: 

"Estou absolutamente estarrecido com o conteúdo do li
vro didático que está sendo usado para a aula (obrigatória) 
de Sexualidade Humana, Our Sexuality de Robert Crooks e 
Karla Baur. Penso que você estará de acordo ao fato de que 
as imagens vão muito além do necessário para uma sã instru
ção do que é preciso saber referente à sexualidade humana. 
Desnecessário dizer que elas são, em muitos casos, perversas e 
pornográficas ... Estou especialmente preocupado com o con
vite aberto que os autores fazem ao leitor, 'para experimen
tarem os vários métodos de masturbação', com a instrução 
de suspender quaisquer juízos de 'certo' ou 'errado' quanto 
à masturbação. Em outras palavras, está sendo negada a fa
culdade essencial à formação de uma 'boa' consciência. De
vemos negar a nós mesmos a formação da consciência, o que 
é absolutamente essencial para que se esteja em acordo com 
os ensinamentos morais e éticos da Igreja para as boas ações. 

Os autores não apenas apresentam o que eles chamam de 
fatos da vida sexual. Eles implícita e explicitamente abraçam 
o que a Igreja Católica sempre ensinou como sendo atividades 
objetivamente pecaminosas. Os autores deliberadamente en
corajam o leitor a 'experimentar' as técnicas de masturbação, 
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o 'auto-amor', e a 'auto-recompensação', com muitas iina
gens, tanto de homens quanto de mulheres se masturbando. 
Casais homem/mulher, e casais homem/homem são exibidos 
em pleno ato de estímulo oral da área genital. 

Nós, enquanto seminaristas, não deveríamos ter de per

correr um mar de lixo para obter umas poucas migalhas de 

verdade; na verdade nenhum bom cristão deveria fazê-lo. Os 

psicólogos modernos querem nos fazer acreditar que nós de

vemos ver, sentir, tocar e até mesmo experimentar cada tipo 

de atividade depravada, que temos de conhecer todos os deta

lhes sórdidos da 'condição humana' caída 'experimentalmen

te', para podermos entendê-la. Isso é falso!". 

Lewandowski fotocopiou diversas páginas do livro e as enviou 

junto com sua carta, como evidência, para o arcebispo de Portland, 

William J. Levada.7 Mas foi apenas depois que o "Texto do Sexo" tor

nou-se público nas páginas do The Wanderer que o seminário tomou 

qualquer providência. De fato, quando o The Wanderer contatou pela 

primeira vez o Padre Brennan sobre o uso do livro didático em um 

dos cursos obrigatórios de Mount Angel, ele admitiu que o texto era 

usado, mas negou que houvesse quaisquer problemas com o livro. 

"O Padre Brennan achava esse material realmente necessário",' 

disse um seminarista. "Seu ponto de vista é que isso é o que está cor

rendo no mundo, e nós devemos saber disso para podermos aconse

lhar as pessoas. Ele está preocupado, pois há um monte de pedofilia 

entre o clero, e os bispos estão preocupados com isso, e a resposta do 

seminário às preocupações do bispo é mais educação sexual"' .8 

Num editorial publicado no The Wanderer, Al Matt Jr. perguntou 

o óbvio: 

"Porque, para início de conversa, um texto tão carregado 

de material imoral é aceito num seminário? Qual é a compe

tência e integridade do Prof. Torres, que selecionou esse livro? 

E que tipo de julgamento é esse feito pelo reitor, Padre Bren· 

nan, que não apenas permitiu que o texto continuasse sendo 

usado depois de queixas terem sido feitas, mas encarrega Tor

res da assessoria psicológica dos seminaristas - um papel que 

parece determinar quais homens são admitidos e quais nâQ o 

123 



MICHAEL S. ROSE 

são? E o que dizer sobre a vigilância pastoral do Arcebispo 
Levada e a supervisão que ele faz em sua principal instituição 
em sua diocese? ... 

No caso desse escândalo envolvendo Our Sexuality, tan
to o Padre Brennan quanto o Arcebispo Levada avisaram o 
editor quanto ao potencial escândalo caso o The Wanderer 
publicasse os detalhes dessa situação sórdida. O Padre Bren
nan chegou ao ponto de sugerir que tal reportagem poderia 
"destruir o seminário". [ ... ] Contudo, todas as evidências su

geriam que aqueles com autoridade suficiente não tinham a 
intenção de remover sumariamente o texto do curso, nem re

mover o transgressor, Prof. Torres ... 

Poderíamos esperar que esse trágico exemplo de corrup

ção das mentes e moralidade de futuros padres no interior 

dos próprios recintos de um seminário fosse um caso isolado. 

Relatos, bem como conversas que tivemos com centenas de 

leigos e padres ao longo dos últimos anos, sugerem que não 

é esse o caso".9 

Somente após Mount Angel haver recebido uma publicidade tão 
negativa foi que o Arcebispo Levada ordenou que o uso de Our Se

xuality fosse interrompido. 

Joseph Trevelyan,"" que hoje é um proeminente católico leigo (ain
da aspirante ao sacerdócio), iniciou seus estudos como seminarista 
em Mount Angel um ano antes do escândalo do "Texto do Sexo". 
"Eu cheguei lá vindo do período pré-Teologia na Universidade Fran
ciscana em Steubenville, de modo que eu estava como que passando 
do topo da montanha ao jardim de Getsemani", ele explicou. "Eu 
havia sido informado sobre o que estava acontecendo ali, mas não 
sabia que seria tão ruim como acabou sendo". 

Um dos problemas que ele encontrou durante seus anos ali foi 
a deferência para com os estudantes não-seminaristas, que assisti.aro 

às aulas junto com os seminaristas e, em alguns casos, seminaristas 
não-católicos. O exemplo mais claro do qual Trevelyan se lembra é o 
de Frodo Okularn, uma "bruxa" declarada e lésbica ativista que es

tava estudando para ser ordenada ministra da Igreja da Comunidade 
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Metropolitana, que acolhe exclusivamente pessoas gays, lésbicas, bis

sexuais e transexua1s. 

"Ela tinha seu próprio cubículo de estudos na biblioteca", ele dis

se, "e ela expunha símbolos pró-gay como o triângulo rosa por todo 

0 seu espaço e sobre suas roupas. Ela dirigia um carro que tinha ade

sivos de bruxaria, e costumava lançar as idéias dela 'na sua cara"'. E 

quando ela usava seus blazers em couro preto com "chapéu de bru

xa" no campus, ele acrescentou, "se os seminaristas a criticassem, eles 

seriam perseguidos". 

Trevelyan relembrou que a "bruxa" saía com uma das freiras que 

estava estudando em Mount Ange/. "Essa freira tinha um adesivo em 

seu carro que dizia, 'A magia está viva e as deusas estão a caminho!"'. 

"Na aula de História da Igreja passávamos por textos de William 

Jurgens sobre a fé dos primeiros padres", disse Trevelyan. 

"Eu lembro que estávamos chegando à seção de moral se
xual, aprendendo aquilo que os Padres da Igreja diziam a esse 

respeito. Estávamos lendo, percorrendo todo o texto, quando 

subitamente o professor, um padre, pulou um monte de dizeres 

duros sobre moral sexual, pois a bruxa lésbica estava sentada 

bem ali na classe. Acho que ele não queria ofender quaisquer 

seminaristas lésbicas assumidas. Ele claramente queria dar a 

impressão de que nós católicos somos abertos e acolhedores, e 

que podemos acreditar no que quer que você queira". 

Embora Trevelyan tenha deixado Mount Angel um ano após seus 

estudos - ele caiu fora por medo de ser injustamente expulso e con

seqüentemente banido dos outros seminários - Frodo Okulam10 gra

duou-se no seminário católico no dia das mães em 1995. Okulam, 

que se autoproclama "sacerdotisa das deusas", passou a servir como 

coordenadora da SisterSpirit, uma organização formada em 1985 em 

Portland, designada a "iniciar uma comunidade espiritual para mu

lheres". SisterSpirit promete um "local seguro" onde se pode resgatar 

tradições espirituais das garras "da culpa patriarcal e do medo" .11 No 

dia de sua graduação, Okulam participou das cerimônias em Mount 

Angel, na qual posou para diversas fotos com o reitor, Padre Brennan 

e seus amigos. O Catholic Sentinel, de Portland, publicou as notícias 
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sobre a graduação, relatando que após haver recebido seu diploma de 
mestrado, ela iria "continuar seu trabalho em Portland". 

"A pior parte no caso de se ter uma bruxa em seu seminário", disse 
Trevelyan, "é a perseguição que você sofre dos professores quando 
questiona a presença e a atitude dela face à Igreja. Isso era muito des
moralizante para muitos dos homens que ali estavam". 

A Dra. Louise Leidner* que dava aulaaos estudantes da Washing
ton Theological Union (WTU) em Washington, D.C., por muitos anos 
durante a década de 1990 (embora ela não ensinasse na WTU propria
mente, mas em outro seminário da região de Washington), queixou-se 
da educação que seus estudantes estavam recebendo nesse seminário 

católico, que educava sobretudo seminaristas de um grande número 
de ordens religiosas que se consideram progressistas nos assuntos da 

Igreja. Ela disse que seus estudantes católicos foram educados du

rante anos com argumentos dizendo que divórcio, sexo pré-marital, 

homossexualidade, adultério, aborto, eutanásia, e fertilização in vitro 
eram moralmente aceitáveis. 

"Se outros estudantes na classe objetassem, eram alvo de goza

ção", ela disse. "No entanto esses mesmos estudantes não estão pre

parados academicamente para tratar desses assuntos com qualquer 

base na própria Bíblia ou em conhecimento da História da Igreja, 

teoria de lei natural, encíclicas, instruções, declaração ou outros do
cumentos da Igreja". 

Alguns seminaristas da Wl1J expressavam suas preocupações a ela 

quanto a que, em seus programas de formação, era requerido que 

adotassem métodos Gnósticos e da Nova Era muito estranhos, como 

eneagramas, cristais, paraliturgias, cartas de tarô, tabuleiro ouija, e 

por aí vai. Ela explicou: 

"Infelizmente essas velhas teorias heréticas, pagãs, panteís
ticas e gnósticas, que datam desde 2000 a.C., estão definiti
vamente de volta à moda e estão rapidamente exercendo um 
forte impacto. O que me impressiona é que quase ninguém 
na Igreja - especialmente nos seminários - parece saber disso, 
estar apto a identificar o gnosticismo ao vê-lo, ou entender 
que ele é o grande guarda-chuva sob o qual muitos dos temas 
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acima são abarcados. O gnosticismo é uma doutrina astuta, 

e aborda sobretudo pessoas e instituições religiosas sob os 

termos de 'ternura', 'amor', 'paz', 'cuidado', 'perdão' e 'espiri

tualidade'. Como professora, está abundantemente claro para 

mim, assim como para qualquer outro professor, que não se 

pode ensinar aquilo que não se tem. Se os professores na wru 
não conhecem os ensinamentos da Igreja, ou os desprezam, 

então o que eles ensinam não serão verdades da Igreja Católi

ca, mas suas próprias 'verdades' e um ódio para com a Igreja". 

Leidner relatou que sua experiência durante anos consistiu em 

"um fluxo contínuo de seminaristas vindo até mim, desesperados, 

expressando suas preocupações quanto a serem discriminados caso 

contestassem a visão comum". A pluralidade de opiniões só parece 

ser aceitável se essas opiniões confirmam e concordam com as teorias 

dissidentes de WTIJ, ela acrescentou. 

"Eu até mesmo recebi estudantes preocupados com a con

fiabilidade de seus superiores quanto à confidência solene da 

confissão, ou em assuntos de formação. Alguns estudantes me 

confiaram ser necessário buscar confessores 'de fora' para po

der ter confidencialidade, ajuda espiritual, e guiamento, no 

qual os estudantes são freqüentemente aconselhados a não· 

'chutarem o pau da barraca' e darem o fora da wru, ingres

sando em diferentes ordens religiosas, leais à Igreja". 

"Freqüentemente meus estudantes ortodoxos eram publi

camente zombados por seus pares da wru e por docentes e 

superiores, pois tomavam posições consonantes com o ensi

namento da Igreja. Conseqüentemente, esses estudantes eram 

isolados, deixados de fora de certos programas, encontros e 

atividades, e fazem com que eles se sintam 'estranhos'. Meus 

estudantes também se queixam do fato que seus telefonemas e 

correspondências eram indevidamente monitorados por supe

riores, suspeitosos desses estudantes e opostos a eles". 

Diversos de seus estudantes, relata Leidner, foram mesmo expulsos 

de suas casas religiosas porque expressaram opiniões ortodoxas, "pe

rigosas e nocivas a outras pessoas". Ela lembra um incidente no qual 

dois de seus estudantes da WTU foram subitamente informados por 
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~u superior que eles tinham 24 horas para arrumarem suas malas e 
darem o fora da wru, no meio do semestre, por conta de que suas 
idéias ortodoxas, do tipo que se encontra no Catecismo, "poderiam 
afetar negativamente e influencíar índevidamente, contaminar" os ou
tros estudantes. 

Esses dois estudantes vieram a ela no dia seguinte angustiados, ela 
recorda, tentando explicar porque eles não poderiam concluir o curso 
com ela. "Ambos arrumaram suas malas enfurecidos naquela tarde 
e imediatamente deixaram Washington juntos, provavelmente tendo 
perdido suas vocações, bem como sua fé, no meio daquele processo. 
Aqueles garotos eram estudantes amáveis, gentís, brilhantes e talen
tosos", lamenta Lediner. 

.. ..... 

Ser exposto a opiniões dissidentes num seminário católico parece 
exercer um efeito desmoralizante nos seminaristas. Não é somente a 

provação acadêmica que os seminaristas devem enfrentar, mas tam
bém provação em suas formações. Num seminário americano típico, 
cada estudante será designado para uma "equipe de formação", um 
grupo de padres, freiras e leigos que se encarregam da formação espi
ritual daqueles sob seus cuidados. Uma pessoa no grupo de formação 
habitualmente serve como conselheiro espiritual e confessor. O time 
de formação quase sempre informa ao reitor se o estudante passará 
ao próximo estágio de formação, inclusive ordenação, ou se será des
cartado como sendo inadequado ao sacerdócio católico. 

Lawrence Redding,,. seminarista da Escola de Teologia Sacred 

Heart em Hales Comer, Wisconsin, considera-se um ortodoxo na fé 
católica. Ele disse não poder dizer o mesmo de seu seminário, no qual 

qualquer tentativa de apoiar os ensinamentos da Igreja é vista como 
sendo "ultraconservadora, rígida, e fechada". 

"Minha classe de formação era encabeçada por duas pessoas", 
explicou Redding, "um padre infeliz e uma freira progressista, ambos 
os quais apoiavam questões da homossexualidade e do aborto, bem 
como pesquisas com células tronco". Durante a "aula de formação" 
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semanal, diz ele, "começávamos com uma interpretação esquerdista 

do Evangelho, e então recebíamos um folheto do Programa de For

mação Sacerdotal. Nós passávamos superficialmente pelo documen

to, nunca o discutindo seriamente, e passávamos logo para a porção 
de 'espiritualidade' da aula". 

De acordo com Redding, isso freqüentemente envolvia folhetos 

"atacando a Igreja com autores de baixa reputação como Char

les Curran" e "os escritos progressistas do Arcebispo Rembert G. 

Weakland". 

"Nós discutíamos esses artigos em profundidade e a equi
pe de formação prosseguia falando sobre o quão perspicazes e 
maravilhosas essas pessoas eram. Éramos então submetidos a 
assistir aos vídeos de Anthony DeMello12 durante meia hora. 
Para concluir a sessão, a freira partia para um 'exame de cons
ciência' de 15 minutos enquanto todos nós ficávamos ali sen
tados enfrentando aquela tortura". 

A equipe de formação de Redding, ele acrescenta, via quaisquer 

idéias ou opiniões ensinadas pela Igreja, expressas pelos seminaristas, 

como "perturbadoras e contraproducentes". 

Em algumas escolas os seminaristas estão tão incomodados com· 

a formação que estão recebendo que eles "vão para fora" do seminá

rio - embora não possam fazê-lo abertamente - em busca de direção 

espiritual adequada. 

Mark Gaskell, * que esteve na Universidade St. Ambrose por um 

ano enquanto seminarista para a diocese de Davenport, Iowa, lembra 

que o diretor de formação espiritual dos seminaristas, Padre Edmund 

Dunn, era um declarado crítico da Igreja, alguém que segundo Gaskell 

não era uma escolha coerente para formar jovens que aspiravam ao 

sacerdócio. Algo que ilustra seu ponto de vista é a declaração feita 

por Dunn ao "Progress 2000" do Quad City Online; diz ele que os 

desafios enfrentados pelo clero católico - o mais notável dentre eles 
sendo a redução no número de padres - continuariam no próximo sé

culo "até que o ministério se abrisse mais. E o clero feminino e casado 

poderia provavelmente se tornar algo comum no próximo século".U 
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Gaskell disse que a atitude pessimista de Dunn quanto ao minis
tério exercia um "efeito extremamente negativo" em alguns dos se
minaristas. "Ele parecia gostar de ser um provocador, e atacava os 
ensinamentos da Igreja a cada oportunidade", disse ele sobre Dunn, 
que, ademais, era porta-voz do grupo católico dissidente Cal/ to Ac

tion de Iowa. 

Como resultado, os seminaristas receberam uma formação espiri
tual igual aos ensinamentos em St. Ambrose. Gaskell disse se lembrar 
de ter ficado igualmente chocado com o que ele estava ali aprenden
do. Durante uma aula, o Padre Drake Shafer, que segundo se lembra 
Gaskell, estava sempre vestindo terno e gravata, promoveu a "espiri
tualidade da criação" de Matthew Fox. 

"Fox, é claro, era um ex-padre católico", explica, "que deixou a 
Igreja Católica para tornar-se colaborador da autoproclamada bruxa 
Starhawk" .14 O livro do teólogo independente Fox, Original Blessing: 
A Primer in Creation Spirituality Presented in Four Paths, Twenty-Six 
Themes, and Two Questions,Vii 15 o qual apresenta uma "alternati
va,, aos ensinamentos católicos quanto ao pecado original, foi usado 
como livro didático para o curso. 

Uma perspectiva similar era oferecida aos seminaristas que fre
qüentavam as aulas de Filosofia do padre William Dawson, disse 
Gaskell. "Nós começávamos cada aula com uma meditação budista e 
estudávamos o 'princípio de Gaia' - louvor à Mãe Terra", ele recorda. 
"Nós também estudamos o livro 'Situation Ethics'viii de Joseph Flet

cher". Era um ambiente no qual havia claros tabus contra a expressão 
de visões ortodoxas,,. 

"Acho esses professores 'abertos e iluminados' da St. Ambrose 
muito covardes", refletiu Gaskell. "Eles estavam preparados para 
atacar os ensinamentos da Igreja, mas não para defenderem suas pró
prias visões. Um professor, graduado no Biblicum de Roma, disse ao 
diretor do departamento de Teologia que nunca mais me aceitaria em 

vii "Benção original: Uma cartilha sobre a Criação apresentada em quatro caminhos, vinte e seis 
temas e duas questões", sem versão brasileira - NT. 

viii "Ética situacional", sem versão brasileira - NT. 
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outra aula, porque eu questionei sua abordagem quanto ao método 
histórico-crítico". 

O Padre Edward Corrigan, * ordenado para uma diocese do Meio
Oeste em meados dos anos 90, estudou no Seminário St. Paul em 
Minnesota, no qual ele lembra que havia "profundos problemas". A 
gota d'água para Corrigan foi um incidente em sala de aula, no qual 
uma freira professora encorajou todos os seminaristas a ficarem de 
quatro no chão e fingir que eles eram gatos - esfregando seus "bigo
des" uns contra os outros. Corrigan foi felizmente transferido para 
um seminário mais conservador no qual ele pôde receber uma forma
ção e educação mais adequadas. 

Dois anos após o Padre Antony Marsdon ter sido ordenado para 
uma diocese do Texas, ele fazia piada dizendo que "ainda estava ma
ravilhado e entusiasmado com o sacerdócio". Ele dizia isso em tom 
de brincadeira, não por não estar maravilhado ou entusiasmado, mas 
"porque quase todos os professores padres que eu tive no seminário 
pareciam insatisfeitos, bravos, e hostis à Igreja e seus ensinamentos. 
De todos os professores com quem estudei, apenas um deles era fiel ao 
magistério, e ele era um leigo convertido". Ele acrescentou: 

"Não levou muito tempo para eu entender que o meu se
minário tinha uma agenda, e não era, deve-se dizer, a mes
ma da Santa Mãe Igreja. Um professor, um padre, que su
postamente ensinava Patrística, não estava mais interessado 
no que os ilustres Padres tinham a dizer do que Hollywood 
está interessado na reta moral e na integridade. Tudo o que 
você precisava fazer nessa aula era bater na Igreja, mostrar o 
quão chauvinista e anti-semita ela era, e você tirava 'N. O que 
eu aprendi, infelizmente, sobre os Padres da Igreja, aprendi 
sozinho. A propósito, nunca vi um padre por lá em seu traje 
eclesial, a não ser quando um bispo vinha ordenar alguém ou 
visitar seus seminaristas. Então subitamente, como que por 
mágica, voilà, eles pareciam ser padres. A lista de abusos e 
ensinamentos errados prossegue, desde freiras hostis agindo 
por interesses escusos, até equipes de formação querendo ser 
'sensíveis à delicada situação dos homossexuais'. Numa dada 
ocasião, durante a missa, uma das freiras se levantou para fa. 
zer a homilia e pediu que todos se levantassem. Daí então ela 
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pediu que rodos os homens se sentassem. Após ter feito isso 
ela observou, 'Como vocês se sentem ao serem excluídos?"'. 

Marsdon, uma "vocação tardia", admite que só sobreviveu por
que sua teologia já era hem formada muito antes de seu ingresso no 
seminário. Ele viu que, ao menos para ele, n;'lo havia necessidade de 
objetar aos ensinamentos conílítantes recebido no seminário. "Minha 
teologia estava talhada cm rocha", disse Marsdon. Ele sentia conhe
cer sua fé, estava confort<ivel com o que a Igreja ensinava, e não via 
necessidade em mudar seu ponto de vista. 

Mas para seminaristas mais novos, que não estavam investidos 
de tal confiança, a experiência no seminário pode ser frustrante, se
não mesmo desconcertante. Quando o seminarista ortodoxo objeta 
a falsos ensinamentos, ele freqüentemente é alvo de escárnio e ridi
cularização por suas visões "antiquadas" (embora essas sejam as vi
sões enunciadas no Catecismo contemporâneo publicado em 1992), 
chamado de imaturo ou infantil, e feito alvo de um tratamento parti
cularmente áspero. Uma vez mais, "a pluralidade de opiniões", uma 
doutrina muito disseminada nos seminário, só é respeitada se as opi
niões dos seminaristas confirmarem e concordarem com as teorias 
dissidentes que dominam no seminário. O abuso psicológico e a ma
nipulação nesse quesito são terrivelmente prejudiciais ao seminarista 
ortodoxo. Isso também conduz à perda da fé - ou coisa pior. 

A Dra. Angela Sutcliffe, que lecionou em seminários por doze anos, 

não só corrobora essa conclusão - ela testemunhou muitos casos de 
perda de fé-, mas também acrescenta que "não apenas os semina

ristas estão vulneráveis a perderem sua fé, como também o estão os 

membros do corpo docente bons e leais, que batalham para ensinar 

aquilo que ensina a Igreja - clérigos e leigos". 

No que diz respeito à maioria do professorado que compõe os se

minários americanos, o padre do Wisconsin Charles Piore, outro que 

tem um conhecimento íntimo da situação, perguntou: 

"Se descobre-se que um engenheiro trabalhando para o 
programa espacial utilizou, deliberadamente e em plena cons
ciência de violação dos procedimentos, peças defeítuosas, é 

provável que ele seja mantido no programa? 
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Então por que é que homens e mulheres que claramente 
não entendem e aparentemente não acreditam nos ensina
mentos da Igreja podem educar, formar e treinar seminaristas 
que serão encarregados das almas dos fiéis? O que podem 
estar pensando os bispos e reitores que permitem o uso de tex
tos estranhos à fé e a permanência de professores estranhos à 
fé? Pastores bons e fiéis desencorajam-se a enviar jovens para 
estudarem para o sacerdócio, quando muito amiúde os semi
naristas são subvertidos em sua fé e pervertidos em sua moral! 

Se os bispos e reitores não sabem que esse tipo de podri
dão está corroendo as entranhas da Igreja, comprometendo 
sua vida futura, trata-se de má administração. Se eles sabem, 
mas não fazem nada para impedi-la, trata-se de mau caráter! 
E os fiéis deveriam exigir uma faxina de alto a baixo quando 
tais situações se apresentam! Certamente eles não têm obri

gação moral de apoiar financeiramente essa incompetência 

eclesial" .16 

Ensinamentos e atitudes abertamente heterodoxos - o que Fiore 

chama de "podridão" - da parte do corpo docente dos seminários e 

outros encarregados da formação de futuros padres não apenas re

sultam em uma "má educação" do clero, que transfere as atitudes de 

seus professores aos católicos sob seus cuidados, mas também con

tribuem significativamente ao declínio das vocações ortodoxas. Mui

tos homens bons que aspiram a ser padres são conduzidos para fora 

do sistema dos seminários por recusarem curvar-se à agenda política 

do dia, ou afastam-se de suas vocações, enojados com o seminário e 

desencantados com a Igreja Católica. Outros, tristemente, também 

sofrem com uma grande perda de fé. 
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DESDENHANDO A PIEDADE 

EXPRESSÕES TRADICIONAIS DA FÉ DESQUALIFICAM, COM 
FREQÜÊNCIA, O SEMINARISTA ORTODOXO. 

"Havia ali uma constante pressão. O fato é que tínhamos de esconder a de

voção a Maria e à Eucaristia, ou quaisquer outros piedosos exercícios da fé 
que não estavam na lista de atividades aceitáveis". 

- PADRE JOHN LEWANDOWSKl, 

ex seminarista Seminário Mount Angel, 

St. Benedict, Oregon 

A piedade litúrgica é usada como outra razão para discrimina
ção dos seminaristas ortodoxos. Os poderes presentes em diversos 
seminários têm estado perplexos, ao longo dos últimos anos, com a 
crescente demanda de estudantes por devoções tradicionais como a 
adoração eucarística, a benção do Santíssimo Sacramento, o terço 
rezado em público e as novenas. 

Em resposta a isso, muitas vezes o pedido de adoração eucarísti
ca do seminarista ortodoxo é negado, e ele só pode rezar o seu tcr-

ço dentro de seu próprio quarto. Durante a missa, não é incomum 

ver padres celebrantes, especialmente aqueles que ensinam liturgia, 
tomando grandes liberdades com as rubricas litúrgicas. Também é 

comum que seminaristas sejam proibidos, contra seu próprio juízo e 
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intuição, de ajoelharem-se nos devidos momentos da missa, tais como 
durante a Oração Eucarística. 

Disse um padre sobre seus dias de seminário: "parecia que eles 
queriam quebrar quaisquer 'noções românticas' que pudéssemos ter 
sobre a celebração da missa". E, ele observa, isso continua após a 
ordenação, quando parece que jovens padres ortodoxos são instala
dos em paróquias com pastores progressistas ainda fascinados com o 
estilo das experiências litúrgicas de 1970. 

Mas os abusos litúrgicos - experimentos com linguagem inclusiva, 
seminaristas lendo partes da Oração Eucarística, celebrantes sem pa
ramentos, permanecendo de pé durante a Oração Eucarística, missas 
informais celebradas nos aposentos dos padres, matéria ilícita usada 
como pão eucarístico, e por aí vai - parecem ter um efeito deletério 
para muito além da ofensa à sensibilidade dos seminaristas. Elas to
cam o coração dos ortodoxos que estudam para o sacerdócio. Elas 
falam de uma crise de autoridade e obediência, que muito freqüente
mente conduz os seminaristas à frustração e mesmo ao desprezo de 
seus superiores. Infelizmente, isso é expresso de maneiras vistas como 
"rígidas" e "sem caridade". De novo, mais uma péssima lembrança 
para nossos jovens sitiados. 

De acordo com o Padre John Lewandowski, no Seminário Mount 
Angel, "Havia ali uma constante pressão. O fato é que tínhamos de 
esconder a devoção a Maria e à Eucaristia, ou quaisquer outros piedo
sos exercícios da fé que não estavam na lista de atividades aceitáveis". 

Carl von Deinim • foi aceito como seminarista por uma diocese no 
Wisconsin e enviado ao Seminário Mundelein em Chicago. Durante 
sua primeira semana ali, um membro do corpo docente lhe proibiu 
de se ajoelhar durante a consagração ou de receber a comunhão na 
língua. Disseram-no que se ele não seguisse aquelas instruções, seria 
solicitado que ele deixasse o seminário. 

"Eu saí por conta própria no dia seguinte", disse von Deinim, cien
te de que não gostaria de jogar o jogo da "obediência/desobediência" 
em Chicago. 

Peter Carmody•, também seminarista em Mundelein, Chicago, rei
terou a observação de Joseph Kellenyis de que há alguns "problemas 

sérios" com os membros da equipe de formação, alguns dos quais, 
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diz ele, nem sequer ligam para assistir à missa diariamente. "Outros 
não se vestem adequadamente para a celebração da missa", ele expli

ca, "porque dizem que essas 'celebrações exclusivamente masculinas' 

contribuem com a opressão das mulheres". Ele disse: 

"Outra parte triste da equipe de formação é a constante 
investigação sobre o modo como nós rezamos. Se um estudan
te se ajoelha antes da comunhão, projeta-se contra ele uma 
'obsessão com a Presença Real'. Como ninguém se ajoelha no 
momento da consagração, qualquer um que escolha ajoelhar
se após a comunhão é observado e lembrado. Atos exteriores 
de piedade são comumente criticados. Amiúde, a equipe de 
formação iguala piedade e rigidez, sempre seguida por uma 
análise de problemas sexuais reprimidos. E então quando um 
bispo vem nos visitar, ou se um doador rico chega, fazemos 
nossa 'cara de católicos'. Isso é algo risível, porque os semi
naristas não podem fingir saber como agir, vestir-se, ou mes
mo servir uma missa de um bispo. Conseqüentemente, temos 
seminaristas batendo uns contra os outros ou ajoelhando-se 
no momento errado! Mas eu não culpo os estudantes; culpo 
a administração". 

Essa falta de atenção com a correta catequese e formação litúrgica 
está claramente em conflito com as expectativas da Igreja para os 
seminários. Na Pastores Dabo Vobis, o Papa João Paulo li enfatiza 
que o ápice da oração cristã para o seminarista é a celebração diária 
da Santa Eucaristia. Portanto um "aspecto totalmente necessário" na 
formação de todo padre é a formação litúrgica: 

"Com grande simplicidade e no propósito de ser extrema
mente concreto, repito: Convém, portanto, que os seminaris· 

tas participem diariamente na celebração eucarística, de tal 
modo que depois assumam como regra da sua vida sacerdotal 

esta celebração quotidiana. Eles deverão ser também 
educados no sentido de considerar a celebração eucarística 
como o momento essencial do seu dia a dia, no qual parti
ciparão ativamente, jamais se contentando com uma mera 
assistência rotineira. Enfim, os candidatos ao sacerdócio de-
vem ser formados nas intimas disposições que a Eucaristia 
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promove: o reconhecimento pelos benefícios recebidos do 
Alto, pois a Eucaristia é ação de graças; a atitude oblativa 
que os impele a unir à oferta eucarística de Cristo, a própria 

oferta pessoal; a caridade alimentada por um sacramento que 

é sinal de unidade e de partilha; o desejo de contemplação e de 

adoração diante de Cristo realmente presente sob as espécies 

eucarísticas" .1 

O fato de o papa esperar que os seminaristas não apenas assistam 
como também participem inteiramente da missa todos os dias enfa
tiza a importância da liturgia na vida do seminarista (e, mais tarde, 
na vida do sacerdote). Uma perversão da liturgia pode compreensi
velmente ser vista como uma perversão da formação do seminarista. 

Infelizmente, liturgistas profissionais são freqüentemente muito 
influentes no seminário, especialmente, como é de se esperar, na ce
lebração da missa. As evidências dos últimos 30 e poucos anos con
firmam o inquestionável fato que aqueles com maior treinamento na 
liturgia trazem mais freqüentemente suas próprias agendas à igreja 
local, em detrimento da liturgia tal como definida pela Igreja univer
sal. A liturgia é, literalmente, um campo de batalha no seminário, 
uma batalha entre ortodoxos, que crêem que ela seja o momento 
designado para se receber propriamente os sacramentos, especial
mente a Eucaristia, e os homens e mulheres progressistas que crêem 
que uma personalidade forte e o exibicionismo prevalecem sobre a 
reverência e o respeito às rubricas. 

É nesse ponto mesmo que se dá um choque entre culturas. A liturgia 
da missa é uma das mais óbvias manifestações exteriores da fé cató
lica para o seminarista incipiente. Quando o estudante ortodoxo traz 
para o seminário um correto entendimento quanto ao que deve acon
tecer durante a liturgia, e então enfrenta a perversão dessa liturgia, 
sente-se, na melhor das hipóteses, comprometido. Por exemplo, mui
tos seminaristas, tais como von Deinim, expressaram seu desconforto 
ao ouvir que deveriam receber a comunhão na mão em oposição a 
recebê-la "na língua". Esses jovens, por entenderem que a comunhão 
na língua é uma opção legítima - é ate mesmo o caso de dizermos que 
é a opção "preferida" pela Igreja2 - são pegos de surpresa. O mesmo 
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deve ser dito do seminarista que é instruído a não se ajoelhar. Como 
mencionou Carmody a respeito de Mundelein, o seminarista que se 
ajoelha é visto como "suspeito" e invariavelmente "rígido". 

O coração dessa suspeita é, na verdade, ideológico, não litúrgico. 
O seminarista que se ajoelha e recebe a comunhão na língua é culpado 
de três coisas: respeito, reverência e piedade, que são indicadores de 

que o seminarista tem um entendimento "ultrapassado" da Presença 
Real do Cristo na Eucaristia. Conseqüentemente, o liturgista se sente 

ofendido pelo fato de o seminarista não compartilhar de sua visão 

progressista quanto à Presença Real - visão a qual, deve-se dizer, está 

em conflito com o que ensina a Igreja. Esse é um tema que foi poli

tizado no interior dos seminários e, agora, na Igreja como um todo. 

Deve-se admitir também que os detentores do poder nos seminá

rios por vezes nem chegam a ver a liturgia como um divisor de águas 

no seminário, mas simplesmente uma questão em relação à qual os se

minaristas ortodoxos estão errados. A irmã Katarina Schuth do Semi

nário St. Paul no Minnesota explica que "os estudantes podem acusar 

os professores de não apoiarem suas devoções ou amor ao Santíssimo 

Sacramento, ao que os professores irão responder que estão simples

mente chamando os estudantes a também verem o Cristo nos outtos 

e servi-los como tal" .3 A óbvia falta de lógica na afirmação de Schuth 

é bem entendida pelos seminaristas ao redor dos Estudos Unidos e 

será tratada com maior profundidade num capítulo posterior, mas . 

basta dizer, por enquanto, que o seminarista ortodoxo se vê perplexo 

quando sua devoção ao Santíssimo Sacramento é acusada de impedir 

a habilidade de "ver o Cristo nos outros e servi-los como tal", quando 

ele entende que tal devoção, assim como todas as devoções propria

mente ordenadas, irão aumentar o poder de "ver o Cristo nos outros e 

servi-los como tal". O Padre Andrew Walter de Bridgeport comparou 

o nonsense de Schuth a pedir que católicos não rezassem porque isso 

poderia interferir em sua relação com o próximo. 

"Alguns seminaristas tinham grande reverência e piedade para 

com a Eucaristia", conta Walter sobre seu tempo no Seminário St. 

Mary em Baltimore, 
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"e um dia, na missa, após a comunhão ter sido distribuída, 
um padre do corpo docente soprou na patena onde havia pe
daços de Eucaristia do tamanho de uma unha. Ele fez isso 
especialmente para os rapazes piedosos, que acreditavam no 
ensinamento da Igreja que diz que Jesus está realmente pre
sente na hóstia. Ele estava perguntando aos seminaristas, 'por 
que vocês são tão rígidos?' Eu não vou dizer que isso tende ao 
demoníaco. Isso é demoníaco [ele disse a respeito da ação do 
padre} e está conectado com muitas outras coisas na vida da 
Igreja. É um sacrilégio do pior tipo". 

Walter também apontou que reverência e irreverência na missa 

casam com a crença ou falta de crença num dos ensinamentos fun

damentais da Igreja Católica, um ensinamento que é, de fato, unica

mente católico: 

"O modo da presença de Cristo nas espécies eucarísticas é 
único. Ele ergue a Eucaristia acima de todos os sacramentos 
como 'perfeição da vida espiritual e fim ao qual tendem todos 
os sacramentos'. No sacratíssimo sacramento da Eucaristia 
'o corpo e o sangue, unidos à alma e divindade de nosso Se
nhor Jesus Cristo e, portanto, o Cristo inteiro está verdadeira
mente, realmente e substancialmente contido'. Essa presença 
é chamada 'real' - pela qual não se almeja excluir os outros 
tipos de presença como se não pudessem ser 'reais' também, 
mas por ser uma presença no mais pleno sentido: quer dizer, 
é uma presença substancial pela qual Cristo, Deus e homem, 
faz-se total e inteiramente presente [itálicos no original)."4 

Então, baseado no ensinamento da Igreja, parece que a afirmação 

de Walter relativa a que a ação do padre de St. Mary seja um "sacri

légio" parece justificada. Tal zombaria com a missa é invariavelmente 

prejudicial à vocação do jovem, que ele esteja ciente disso ou não. Isso 

erode a confiança do seminarista ortodoxo em seu seminário. "Se eles 

não conseguem fazer algo tão simples direito, algo que indica obe

diência à Igreja e crença em uma de suas doutrinas fundamentais, um 

rapaz jovem irá naturalmente passar a suspeitar da maneira como ele 

está sendo 'formado' no [seminário J ", explicou Walter, que foi envia

do para o aconselhamento psicológico dada sua perceptível "rigidez" 

quando seminarista na St. Mary de Baltimore. 
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Um outro efeito do abuso e zombaria litúrgicos é afastar o semi
narista da correta devoção à missa, na medida em que ela passa a ser 
temida - não por aquilo que ela é, mas por conta de ela ser alvo de 
abusos e escárnio. 

O Padre Eduard Perrone se lembra das liturgias de seus dias de 

seminarista na St. John de Detroit no final da década de 1970 como 
sendo "horríveis". 

"Lembro-me do dia em que um dos padres do corpo docente veio 

vestindo um barrete rosa. Era uma zombaria. A missa inteira era, 

naquele dia, uma zombaria. [Os padres do corpo docente] eram tão 

progressistas que nem se importavam se você vinha à missa ou não". 

"Havia uma pequena janela de vidro nas grandes portas 
que se abriam para a capela. Eu costumava olhar para a ca
pela através do vidro do vestíbulo logo antes da missa e por 
vezes eu me dizia, 'Oh não, hoje não'. Às vezes eu via algo 
preparado lá dentro como guitarras elétricas ou bongôs, e eu 
simplesmente pulava a missa naquele dia. Tinha um monte de 
coisas erradas com a nossa missa". 

O Padre Bob Oravetz, de Pittsburgh, disse ter recebido excelente 

treinamento litúrgico no Seminário Mount St. Mary em Emmitsburg, 

Marlan, mas como membro do Serra Club, um grupo internacional 

que promove vocações, ele viajou para diferentes seminários quando 

estudante. Durante sua carreira anterior, como homem de negócios,. 

ele fez 22 vôos para a China, acumulando um grande número de 

milhas que pagaram suas passagens aéreas para essas visitas. 

"Muito embora meu contato com seminaristas e professores nes

sas escolas fosse casual", ele explicou, "eu pude obter um bom enten

dimento da vida espiritual ou de oração que havia ali num único dia''. 

Assistir às missas dos seminários, diz ele, era o meio mais signifi

cativo. Sua estadia mais memorável, relembra, foi em St. Patrick em 

Menlo Park, Califórnia. "Eu procurei por toda parte um calendário 

litúrgico, pois gostaria de ir à missa naquela manhã. Finalmente achei 

um pequeno aviso num dos quadros, indicando que a missa ocorreria 

às 7:30 da manhã seguinte. Quando fui à capela principal, ninguém 
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estava por ali e suas portas estavam trancadas. Um homem vestido 
com shorts e passeando com seu cachorro passou pelo corredor e eu 
lhe perguntei sobre a missa. Ele disse que era para lá que ele estava 
indo naquele momento, e que me mostraria o caminho. Descobri en
tão que a missa não era celebrada na capela principal, mas no conven
to das freiras, em um outro prédio. Aquela era a única missa oferecida 
no seminário naquele dia. Cheguei hi e não havia nenhum outro semi
narista na missa a n;fo ser eu. Só havia freiras ali presentes. O homem 
que estava passeando com seu cachorro apareceu vestido e celebrou 
a missa, com seu cachorro sentado no canto. Após a missa eu fui ao 
refeitório para tomar café da manhã, e notei que os seminaristas não 
falharam em aparecer por lá". 

Oravetz, que é padre no rito bizantino, mas também tem as facul
dades que lhe permitem celebrar a missa em rito latino, crê que um 

dos. problemas com o fato de os seminaristas verem tais abusos ou 
escárnios litúrgicos no seminário é que tais abusos "provavelmente 
não se amenizarão mais tarde". 

"Sempre havia meios de quebrar o jovem ortodoxo", ele explicou. 

"Por exemplo, se ele passasse por um ano espiritual ou ano pasto
ral servindo em uma paróquia, ele poderia muito bem ser designado 

para um pároco muito progressista e que por conseguinte cometer 

abusos na liturgia da missa. Mesmo se ele é ordenado, o processo 

continua; ele pode continuar sendo designado para servir párocos 

progressistas até que tenha esquecido quaisquer ideais litúrgicos, ou 

seja, práticas legítimas que ele tenha aprendido a respeito da liturgia 
e que ele queira seguir". 

Em diversos seminários, ao longo dos últimos 30 anos, celebrações 

alternativas, conhecidas propriamente como quase-liturgia, foram in

troduzidas. Muitas delas, em nome da "diversidade" ou da "cons

ciência multicultural", inserem temas populares da Nova Era que são 

flagrantemente opostos à cristandade. Outros, em nome da "inclusão 

de gênero", incorporaram temas feministas. 

O Padre Edward Tressilian • lamenta as quase-liturgias que ele vi

venciou quando seminarista na Washington Theological Union, das 
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quais ele participou por um ano enquanto estava estudando para uma 
ordem religiosa missionária. "Elas eram uma zombaria com a missa, 

sério", comenta ele, "tudo com o objetivo de satisfazer o desejo de 

poder e dominação das freiras feministas na Igreja". 

O Padre John Rattery'~ se lembra de uma liturgia indígena da qual 

ele participou num seminário da costa oeste no início da década de 

1990. O rito quase-litúrgico começou: "Nós o saudamos, Grande Es

pírito da Terra. Foi de você que viemos, como de uma mãe. Você nos 

nutre e nos dá abrigo", e incluía a seguinte prece: 

"Tudo está dentro de mim como um círculo e um aro. 

Se eu falar na língua que você me ensinou 

Eu serei tudo, mas uno. 

Olhe para o interior do círculo e do aro, 

Você verá suas relações, e as nações. 

Suas relações com os seres de quatro patas 

E duas patas 

E os que têm asas 

E a Mãe Terra 

E o Avô Sol 

E a Avó Lua 

A Direção e as Estações Sagradas. 

E o Universo 

Você encontrará amor para a sua relação. 

Olhe mais profundamente para o Círculo Sagrado 

E o Aro Sagrado. 

No centro do círculo e do aro 

Você irá sentir o Espírito do Grande Criador, 

Ele é o centro de tudo 

Aprenda sobre o que você é 

Observando o que você não é. 

Há um círculo e um aro dentro de mim". 

O rito litúrgico indígena era explicado num folheto distribuído aos 
seminaristas e outros presentes: 
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"Nós iniciamos nossa adoração com a Oração aos Quatro 
Ventos, uma prece que expressa a espiritualidade. Ao nos reu
nirmos, voltamo-nos para o Norte para proclamar essa prece 
e, após uma breve pausa, nos viramos a cada uma das direções. 

O símbolo do milho verde é usado ao rezarmos voltados 
para o Norte. Seu amarelo representa a luz que é essencial 
para a vida, e a proteção é simbolizada por sua palha. Como a 
luz (os raios de sol, o calor) é elemento necess,frio da geração, 
o pólen, um símbolo masculino, é o símbolo da frutificação, 

vivificação e continuidade da vida e segurança. Ao rezarmos 

para o Leste, o fogo do incenso, outro símbolo masculino, re

presenta o Sol nascente. O vaso de terra, um símbolo feminino, 

é erguido como símbolo da Criação ao orarmos voltados para 

o Sul. A oração final é em direção ao Oeste, às grandes águas 

do Oceano Pacífico. O símbolo da água, um símbolo feminino, 

também representa as chuvas que renovam a criação".5 

Em suma, embora as preces indígenas sejam adequadas para os 
rituais tribais indígenas, deve-se avaliar sobriamente a situação dos 
seminaristas: quem são eles; quem eles servirão, o quão pouco tempo 
eles têm para aprender uma enorme quantidade de conhecimento e 
sabedoria estritamente católicos . 

... ... ... 

A oração do terço é um outro ponto crítico da "piedade inapro
priada e desviada". Inúmeros seminaristas contam a mesma história: 
eles queriam rezar o terço, meditando sobre os mistérios da vida do 
Cristo, e no entanto foram vistos com maus olhos. Às vezes, quando 
a oração pública do rosário era permitida no seminário, os estudantes 
que participavam regularmente das devoções marianas recebiam más 
avaliações da equipe de formação, que afirmava que rezar o terço 
demonstrava uma deficiência na personalidade e indicava que o se
minarista poderia não ter o perfil adequado para o sacerdócio. Em 
outras situações a oração pública do terço era simplesmente proibida. 

"Eu formei um grupo de oração do terço, que se encontrava dia
riamente no meu quarto para rezar à tarde", explica o Padre Norrnan 
Weslin. "As autoridades me disseram para parar. Eu perguntei por 
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quê. Eles me disseram que o piso do meu quarto poderia se romper. 
Estávamos num sólido edifício novo, de modo que eu duvidei seria
mente daquela explicação" .6 

Falando da atitude com relação ao terço no Seminário St. Mary 
em Baltimore, o Padre Andrew Walter afirma que havia, ali, um de
sencorajamento para que se o rezasse. "Eles disseram que essa prática 
causava divisões. Em seguida baniram a oração pública do terço". 

À época em que o Padre Ted Ramsey* estudava na Faculdade Pon

tifical ]osephinum em Columbus, Ohio, no início dos anos 90, um 
grupo de seminaristas "se reunia para rezar o terço, e os professo
res anotaram quem estava fazendo aquilo", diz ele. "Havia por volta 
de oito estudantes reunidos. Trataram aquilo como um 'problema de 
formação', constando em nossas avaliações. Eles sugeriam que que
ríamos ser melhores que o resto dos estudantes". 

Ao iniciar seus estudos no Seminário Mount Angel em Oregon, 
Andrew McWhirter* tinha receio de ser visto publicamente rezando 
o terço, e reunia-se regularmente com um colega para a devoção. Ao 

perceberem que dois outros seminaristas também se reuniam para 
rezar o terço, eles todos passaram a se reunir para a reza conjunta do 
terço, e mais tarde começaram a convidar outros seminaristas para 

juntarem-se a eles todas as tardes. Aquilo acabou por estabelecer-se 
como uma rotina, todos eles se reunindo na capela após o jantar. 

"Atingimos um número de aproximadamente 30 rapazes, algo 

simplesmente inédito", explica McWhirter. 

"Em dias especiais de festa nós publicávamos notas con
vidando todo o corpo de estudantes. Chegávamos a ser 50 
rapazes nesses dias, às vezes até dois terços dos seminaristas. 
Mas o reitor nunca participou conosco - embora o tenhamos 
convidado, não apenas por escrito, mas também oralmente, 
pessoalmente. 

E logo fomos rotulados como os 'fariseus', e acusados de 
'causar divisão'. Daí nosso número despencou imediatamen
te. Os caras saíram correndo, amedrontados. Eles diziam que 
não queriam mais ser associados com a reza do terço. Logo 
caímos para dez ou doze rapazes a cada noite. 
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Estávamos dando à equipe do seminário exatamente o 
que eles queriam: nosso grupo era 'multicultural'; rezávamos 
o terço em cinco idiomas diferentes a cada noite - inglês, es
panhol, vietnamita, samoano e latim. Éramos portanto 'diver
sos', 'tolerantes', 'acolhedores', tudo aquilo que eles queriam, 
mas estávamos rezando o terço, o que em si era politicamente 
incorreto. 

Minha relação com meu diretor de formação começou 
bem. Eu sabia que era preciso jogar seu jogo, e lidar com ele 
para poder passar pelo processo da formação. Mas alguns 
'problemas de formação' começaram a surgir, ou então alguns 
'potenciais problemas de formação', como o grupo do terço. 
Quando esse assunto veio à tona um dia, ele disse: 'Bem, há 
um assunto que devemos falar. Esse grupo do terço .. .'. 

E eu disse, 'O que tem ele?'. 

'Bem, estão dizendo que vocês estão fazendo diversas ou

tras coisas .. .'. Ele estava plantando uma informação, man

chando o meu relatório de formação". 

Em outras palavras, a participação pública de McWhirter na reza 
do terço, uma das devoções mais antigas da Igreja Católica, culminou 
em marcas negativas contra esse aspirante a padre. 

Sendo a liturgia pública e a devoção, privada ou pública, algumas 
das mais óbvias expressões da fé católica nos seminários, a perversão 
ou o impedimento de devoções legítimas e próprias é uma das princi
pais causas de abandono do seminário pelos seminaristas ortodoxos. 
Os efeitos da liturgia em um homem são profundos: a celebração im
própria da missa de maneira sistemática e a coerção contra aqueles que 
praticam devoções já consagradas pela tradição (por exemplo, a adora
ção do Santíssimo Sacramento e a reza do terço) têm naturalmente um 
efeito deletério na espiritualidade do seminarista. Devido a esses fatos, 
diversos jovens constatam que não podem ou que não devem permane
cer em um ambiente que não apóia suas devoções e sua fé. 

146 



CAPÍTULO 7 

VÁ FAZER TERAPIA! 

O ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO É UTILIZADO 
PARA .EXPULSAR BONS HOMENS DE SEUS SEMINÁRIOS 

"Quando um ou dois anos de aconselhamento psicológico, pagos a cada 

consulta, não conseguem alienar o sujeito de sua fé na Igreja, ele então rece

be uma recomendação negativa do psicólogo, o que geralmente implica mais 

uma expulsão, mais uma vocação perdida". 

- DR. JOHN FRAVNCES, 

psicólogo e membro da Associação Médica Católica 

O que acontece ao seminarista ortodoxo quando este se vê con

frontado pelo monte de obstáculos previamente discutidos - a sub

cultura gay, o feminismo radical, professores e diretores espirituais 

heterodoxos, má liturgia, espírito politicamente correto e urna falta 

de espiritualidade? Essas influências "externas" de fato causam um 

profundo efeito no jovem, dentro de um contexto no qual ele es

peraria crescer em santidade e comprometimento em seu caminho 

rumo à ordenação. Afinal, nenhum homem é impenetrável face ao 

seu ambiente, sobretudo o ambiente espiritual. Os obstáculos causam 

estragos. 

O Padre Amos Perry*, da diocese de Austin explica o caso nos 
seguintes termos: 
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"uma das dinâmicas clássicas no seminário era que o semi
narista ortodoxo jovem - e conseqüentemente imaturo em 
alguns aspectos - era oprimido de todos os lados por um sis
tema hostil a sua fé, sua sexualidade e seu senso de compor
tamento humano maduro, chegando a um ponto de exaustão 
em que se via impelido a \:ontra-atacar'. Se necessário, essa 
pressão também poderia ser incrementada pelos conselheiros, 
avaliações do corpo docente, etc., sobretudo quando eles ten
tavam reconfigurar ou forçar que um candidato manifestasse 
sua consciência. Uma vez que você 'contra-atacasse', você es
tava morto. 'Você era taxado de 'insubordinado; 'estudante 
com problemas diante da figura de autoridade', ou então 'rígi
do'. Seria uma comparação razoável afirmar que as dinâmicas 
do seminário tinham um próximo paralelo com as estratégias 
de lavagem cerebral dos comunistas em campos de reeduca
ção. Mesmo as conotações dos termos 'rígido, 'pré-conciliar', 
'anticomunhão', soavam como termos comunistas do tipo 'ca
pitalista', 'burguês', e 'antidemocrático'". 

O Padre John Trigilio, da diocese de Harrisburg, fez a mesma com
paração: 

"Um livro que me ajudou a perseverar em meus doze anos 
de seminário foi Gulag Archipelago,i de Aleksandr Soljenitsin. 
Seu aprisionamento e a constante vigilância à qual ele estava 
submetido eram, de muitas maneiras, idênticas a minha vida 
no seminário, na qual revolucionários culturais almejavam 
'reabilitar' os ortodoxos para que eles se tornassem perfei
tos membros do partido da nova dissidência. Como na antiga 
URSS, se você se opusesse à 'linha do partido', que no caso do 
seminário correspondia à linha específica de heterodoxia que 
eles apoiavam, você então era rotulado como mentalmente 
incapaz e mantido sob constante escrutínio, 'para sua própria 
segurança'. Os jogos psicológicos, espionagem, e a agenda 
oculta, assim como a enorme burocracia do KGB foram clo
nados pelos seminários da América. Colegas de seminário. se 
espionam uns aos outros; chantagem, intimidação, calúnia, 
ameaças, e mesmo violência são utilizados para proteger o 

í Arquipélago de Gulag- Livraria Bertrand, 1975. 
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status quo. Cite o papa e você será um ultraconservador, John 
Birch, KKK, neonazista; cite Gore Vidal e você será visto como 
um intelectual da renascença". 

Infelizmente, ele acrescenta, muitos de seus colegas de classe não 
conseguiram chegar à ordenação passando por esse tipo de ambiente. 
"Eu de fato vi vocações serem torturadas e mortas por aqueles que 
supostamente estavam ali para promover e encorajar vocações". O 
que Trigilio testemunhou, diz ele, só pode ser descrito como "uma 
real perseguição e sistemático extermínio da ortodoxia e piedade 
masculinas, de modo a criar artificialmente um clima favorável ao 
sacerdócio de homens casados e de mulheres". 

Se um homem ortodoxo consegue passar pela cancela do seminá
rio e é, posteriormente, descoberto como alguém leal ao papado e aos 
ensinamentos da Igreja, comenta o ex-seminarista Charles Enderby, 
"os clérigos progressistas tentarão quebrar o sujeito ortodoxo. Eles 
irão jogar contra sua vocação e contra sua vida". 

Muitos dos seminaristas, ex-seminaristas e padres entrevistados 
descrevem o que eles sistematicamente chamam de "técnicas de inti
midação" para extirpá-los dos seminários, primeiro fazendo o semi
narista ortodoxo deixar a escola por vontade própria e, se isso falha, 
forçando-o a "contra-atacar", como descrito pelo Padre Perry, para 
que a administração então disponha de uma "razão", por mais ile
gítima que ela seja, para expeli-lo e finalmente destruir sua vocação. 

A mais comum dessas técnicas de intimidação é o uso do aconse
lhamento psicológico, que os seminaristas comumente chamam de 
"encolhedor de cabeças 1'. 

"Abuso psicológico" é como Jason Dull descreve seus anos no Se
minário Maior Sacred Heart de Detroit. "Todo seminarista ortodoxo 
que eu conheci passou por um 'encolhedor' ou iria ser enviado a um 
deles, eu inclusive", explica. Eles foram enviados para aconselhamen
to psicológico continuado por conta daquilo que Dull chama de "ri
gorismo", o que ele acredita ser simplesmente uma "fé corajosa". 

"Esses seminaristas tinham fé; eles eram humildes", diz ele. "Se 
um seminarista faltasse em uma de suas sessões de aconselhamento, o 
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seminário inteiro ficava sabendo imediatamente. Não havia nada de 
mais estritamente obrigatório do que as sessões de aconselhamento. 
Você devia obedecer, e caso não o fizesse, estava fora, não havia al
ternativa". 

Quando o seminarista ortodoxo é enviado ao psicólogo, ele não 
apenas se sente constrangido com essa mudança abrupta, mas tam
bém começa a se perguntar, "será que eu estou louco?". Embora o 
jovem provavelmente se considerasse a si próprio como algt~ém são, 
e não hesitava quanto a isso antes de haver ingressado no campus, 
ele começa, no seminário, a questionar sua própria sanidade, ou, se 
ainda se mantém perfeitamente convencido de sua saúde mental, ele 
fica desconcertado e ressentido por ser um homem adulto submetido 
a um aconselhamento psicológico que julga totalmente desnecessário. 

Greg Hamilton, hoje advogado trabalhando no Iowa, estudou no 
serpinário da Universidade St. Ambrose, da diocese de Davenport, 
Iowa, no início dos anos 90. Ele atesta: 

"Com todo aquele papo de abertura e diálogo, com de
masiada freqüência aqueles que mais questionavam - preocu
pados com a ortodoxia - tinham uma 'resposta' por meio do 
processo de formação, não na sala de aula. Parecia haver uma 
pesada confiança na psicologia para colocar os baderneiros 
na linha. Tal abordagem não teria nunca sido tolerada em 
meus estudos de Direito, por exemplo, mas parecia bem ser 
uma rotina naquele seminário. Aquilo me pareceu um abuso 
de poder da parte de anti-intelectuais". 

O Padre Lou Ellis, * que foi seminarista na Faculdade Pontifical Jo

sephinum no início dos anos 90, foi enviado ao psicólogo em quatro 

ocasiões distintas antes que seu diretor vocacional finalmente inter

viesse e dissesse "basta". 

"Se eles não gostam de você, mas não podem encontrar uma razão 

para expulsá-lo do seminário", observa Ellis, "eles então o acusam de 

louco. Eles sempre querem enviar os seminaristas ao psicólogo". 

"A maioria dos rapazes não quer falar sobre isso publicamente", 

explica ele, "aludindo ao quão constrangedor é ser enviado ao 'enco

lhedor de cabeças'". 
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"O problema na Josephinum àquela época era que nós tí
nhamos um contato substancial muito pequeno com a equipe 
de formação. A faculdade ficava do outro lado da rua, e por 
vezes havia professores que realmente nem nos conheciam. 
Por minha experiência, sei que eles geralmente não tinham 
nenhuma base para as acusações que levantavam contra os 
seminaristas ao nos enviarem para o aconselhamento psicoló
gico. Esse aconselhamento é concebido para causar uma des
sas duas coisas. Você começar a pensar: será que eu realmente 
tenho uma vocação? Alguns rapazes estão só procurando uma 
desculpa para dizer, 'eu tentei, Deus. Eu testei minha vocação, 
mas esses caras dizem que eu não tenho uma vocação'. É um 
modo fácil de se abandonar o fardo, pois há uma autoridade 
legítima a dizer que você não pertence àquele meio. A outra 

razão é que o aconselhamento é usado como um bastão de 

beisebol para derrubar o seminarista ortodoxo, para subme

tê-lo, ou livrar-se dele. Não há nenhum valor curativo nele. 

Acho que a direção espiritual sempre vence. Não acho que as 

avaliações psicológicas tenham qualquer lugar na Igreja. Com 

uma boa direção espiritual você não precisa de psicólogo". 

Thomas Royde, * que ensinou em diversos seminários católicos, 

confirma a atitude descrita por Ellis. De acordo com Royde, o .vi

ce-reitor de um seminário dos EUA confiou-lhe ser, ele próprio, o 

vice-reitor, hostil à massa de jovens ortodoxos em seu seminário. 

Royde explica que diversos estudantes em seu seminário buscaram 

o bispo de sua diocese, pedindo que ele encorajasse a administração 

do seminário a oferecer algum tempo semanal de adoração eucarís

tica. "O vice-reitor disse-me achar que aqueles seminaristas eram 

uns desajustados", ele acrescenta. 

"Ele disse que iria expulsá-los; que iria forçá-los a fazer te· 

rapia. Ele considerava essa insistência na adoração eucarística 

dos rapazes como um 'comportamento anômalo e tóxico'. Ele 

achava que aqueles rapazes jovens e conservadores faziam par

te de uma conspiração do mal, que estavam em contato com 

algum grupo de alguma ordem ou confraria, e que eles estavam 

ali para sabotar a Nova Igreja. Ele acreditava que os proble

mas desses jovens se deviam a uma sexualidade reprimida - ele 
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zombava de suas convicções quanto ao sacerdócio celibatário 
- ou que eles tinham algum outro problema psicológico ou 
emocional elementar. Esse vice-reitor é totalmente favorável 
às terapias psicológicas. Ele removeu um menino do seminá
rio, por exemplo, e o enviou para uma paróquia enquanto 
ele recebia aconselhamento psicológico. Ele disse que espe
rava que o garoto decidisse cair fora por sua própria conta. 
Não surpreende que aquele fosse um dos rapazes interessados 
na devoção eucarística. O vice-reitor realmente não entendia 
porque esses rapazes queriam orar tanto, por que queriam se 
vestir com batina, e assim por diante. Para ele, eram todos eles 

malucos". 

Paul Sinsigalli, do Seminário Maior St. John em Boston explica a 

situação em termos similares: 

"Éramos enviados a essas avaliações e elas não faziam ne
nhum sentido. Tínhamos que ir a um encontro com os mem
bros do corpo docente para discutirmos nossas avaliações. 
Eles sempre nos faziam alguns comentários positivos antes de 
partirem às críticas. Ele me disse que eu era 'piedoso e pon
tual, e um cara bacana, mas ... ' e então começava o ataque. 
Eles então me chamavam de 'intrusivo', 'áspero' e 'rígido'. 
Minha última avaliação dizia que me faltava habilidade inte
lectual, maturidade emocional e espírito de liderança. A cada 
avaliação eu chegava lá e dizia: isso não é verdade. E posso 
prová-lo. Eu provava meu ponto e eles sempre me respondiam 
com a mesma resposta genérica: "É o consenso do corpo do
cente". E uma vez que eles diziam isso, era melhor esquecer. 
Caso encerrado. E é claro que não importa o que diz a ava
liação, se você discutir com eles então eles também poderão 
escrever 'agressivo' em sua avaliação, também. 

Eles estavam nos avaliando, no entanto eles só nos viam 
urna ou duas horas por semana. Eles diziam, 'ah, mas nós o 
observamos na hora do jantar'. Eu perguntava, 'bem, o que 
exatamente vocês observaram que pudesse levar a tais con
clusões?', e daí eles não conseguiam dizer nada. Pelo menos 
eu saberia que não estava sendo escolhido injustamente para 
ser eliminado". 
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Sinsigalli também diz ter sentido que estavam usando "iscas" con

tra alguns dos seminaristas, para que eles próprios se denunciassem 

em suas convicções ideológicas. "Uma docente", explica Sinsigalli 

como exemplo, "ensinava Filosofia. Durante o almoço eu a vi e ouvi 

falar que haverá mulheres sacerdotisas dentro de não muito tempo, e 

que a Igreja permitirá finalmente que os padres se casem. Uma coisa 

é ter opiniões, mas naquele caso ela as expunha e incitava os semi

naristas a se posicionarem contra ela, a manifestarem uma opinião 

diferente". 

Sinsigalli foi enviado ao aconselhamento psicológico no início de 

seu primeiro ano em St. John. 

"Eu estive na terapia durante três anos. Sentia-me depri

mido pelos acontecimentos no seminário depois de ter sido ta

xado de 'homofóbico', e quando eu disse isso ao meu diretor 

espiritual ele insistiu que eu visse um psicólogo. 

Eu pensei, 'Ora essa, é de graça e talvez isso me ajude'. 

Eu falava de coisas que estavam acontecendo no seminário, 

mas por diversas vezes sentia como se o psicólogo invertesse 

as coisas para fazer parecer que o problema estava em mim. 

Lembro-me de certa vez em que eu disse acreditar no que, a 

Igreja ensina sobre os homossexuais, e que os atos homosse

xuais são errados e intrinsecamente maus. Não acho que essa 

seja uma opinião pessoal. É apenas uma verdade objetiva. Ele 

então veio pra cima de mim e disse 'como você pode dizer que 

isso não é pessoal?'. 

Muitos rapazes freqüentavam o consultório daquele psi
cólogo, e eu não sei o que é que ele reportava ao corpo do

cente a meu respeito. Ele dizia que havia confidencialidade, 

mas eu tenho minhas dúvidas a esse respeito. Eu simplesmente 

não posso acreditar que os padres do seminário não tenham 

obtido nenhuma informação com o psicológico. Parecia que 

as coisas andavam de mãos juntas. Havia uma semelhança 

entre o que era dito no seminário e o que era reiterado tantas 

e tantas vezes pelo psicólogo no sentido de me fazer entender 

que era eu quem estava fora do eixo, não os meus superiores 

ou meus pares progressistas no seminário", 
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Depois que Sinsigalli foi expulso de St. John - ele se graduou na 

faculdade, mas não teve aprovação para continuar no programa de 

pós-graduação em Teologia, que prepara para a ordenação - foram 

necessários dois meses de recuperação, diz ele, para reerguer-se, emo

cional e fisicamente. "Eu estava mal. Muito deprimido, confuso. Eu 

achava que chegando à pós-graduação em Teologia as coisas iriam 

melhorar, que eu não estaria mais sob uma investigação microscópica. 

Mas quando fui chutado, eu simplesmente perdi toda a confiança". 

No ano seguinte, uma outra diocese de Massachussets aceitou ava

liar a aptidão de Sinsigalli a despeito do fato de Boston havê-lo afas

tado. Ele explica: 

"Eu falei com o diretor vocacional de lá e vi que aquela 
diocese era muito diferente daquela de Boston. Ela parecia ser 
ortodoxa. Eu disse ao diretor vocacional que não queria me 
envolver em mais um problema como o da atmosfera homos
sexual em St. John, e acabar sendo enviado ao aconselhamen
to psicológico por ser supostamente um 'homofóbico rígido'. 
Ele me disse então que sua diocese não envia seus homens a 
St. John, justamente. Eles aparentemente estão cientes de al
guns dos problemas ali existentes". 

Durante o verão, contudo, Sinsigalli começou a ficar apreensivo 

quanto ao retorno à vida de seminário, não por pensar que ele não 

mais tinha uma vocação ao sacerdócio. 

"Ao começar a pensar sobre o assunto, tentando me pre
parar mentalmente para partir, eu comecei a ter fl.ashbacks. 
Era uma coisa louca. Senti ansiedade, tive problemas para 
dormir por conta da minha tensão. Eu estava muito nervoso, 
ainda precisava de tempo para me recuperar do trauma de St. 
John. O diretor vocacional queria que eu fizesse mais um ano 
de estudos de graduação na faculdade católica local para que 
ele me conhecesse melhor. Eu não podia ter nenhuma ajuda 
financeira, pois já obtivera um diploma de bacharel. Eu teria 
que me endividar em $20,000. Depois de tudo o que eu pas
sara em St. John, eu estava com medo. Eu não estava pronto 
para voltar ao seminário. Eu estava muito desmotivado". 
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Ao invés disso, ele foi aceito para o programa de pós-graduação 

em Teologia na Universidade Franciscana de Steubenville, na qual vi

veu uma experiência educacional ao mesmo tempo ortodoxa e posi

tiva, em um lugar no qual ninguém sugeriu que ele fosse psicologica

mente doente. 

George Mayhew também ficou deprimido ao experimentar a vida 

de seminarista numa ordem religiosa da Costa Oeste. "Pediram que 

eu buscasse aconselhamento pessoal com um padre psicólogo", ex

plica, "porque temiam que eu estivesse ficando deprimido. Eu fui sem 

objetar, não porque eu estivesse clinicamente deprimido, mas porque 

eles de fato me estavam deprimindo. Eu então tive de participar de 

um 'grupo de apoio' semanal dirigido por um ex-padre, agora tera

peuta. Era uma porcaria, puro sentimentalismo". 

Mayhew, ele próprio detentor de um doutorado em psicologia, é 

critico da psicologia moderna. Ele concorda com William Coulson 

quanto a ela se basear em teorias humanistas demasiado subjetivas. 

Mayhew, que atualmente está redigindo um livro que critica a psico

logia humanista sob uma perspectiva tomística, acredita que o tipo 

de aconselhamento que ele recebeu era contrário ao ensinamento da 

Igreja no referente à pessoa humana. 

"Muito da psicologia que temos no seminário", diz ele, "é muito 

humanista. Só trata de emoções, emoções que por sua vez não são 

guiadas pelo intelecto". 

Além do aconselhamento pessoal, muitos seminários utilizam téc

nicas de terapia em grupo como os encontros dos "grupos de apoio" 

mencionados por Mayhew. Muitos seminaristas descreveram expe

riências similares em tais programas de terapia em grupo. 

"Uma das coisas mais degradantes que o facilitador - eles gostam 

de ser chamados por esse título - tenta fazer é desenterrar todos os 

pecados passados em sessões de conversa em grupo", explica o Padre 

Stephen Grant, * que estudou num seminário da Costa Oeste. "Eles 

esperam que você revele todas as suas feridas passadas, todos os abu~ 

sos que você sofreu por quem quer que seja em qualquer período de 

sua vida. Quanto mais, melhor". Ele continua: 
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"Isso pode soar um pouco cínico, mas é muito reaJ e po
tencialmente danoso psicologicamente. Esse tipo de vasculhar 
compromete a nossa consciência. Ele adentra uma área da 
pessoa humana na qual ninguém tem o direito de adentrar a 
não ser se convidado a tal. Isso inclui o confessor e o diretor 
espiritual. 

Em minha experiência, essa terapia em grupo tenta demo
lir as portas da consciência. E quando um indivíduo resiste, ele 
é rotulado como dissidente, ou não-cooperativo. Tudo isso, é 
claro, chega até o bispo e o diretor vocacional por meio de 
uma avaliação pouco lisonjeira. Só para dar um exemplo do 
quão profundamente as pessoas podem ser afetadas por esse 
programa: eu tenho um bom amigo que foi médico da força 
aérea, e é agora padre numa diocese do Sudoeste. Ele me disse 
que quando esse programa ainda era relativamente novo, a 
força aérea o adotou a título experimental. Segundo ele, dois 
homens se enforcaram após algumas dessas sessões em grupo 
nas quais eles 'quebraram suas barreiras' e expuseram suas 
histórias, revelando os detalhes mais íntimos de suas vidas. 
Esse padre julga que os dois homens foram afetados de modo 
traumático pelo efeito alucinante das sessões em grupo". 

*** 

Para muitos padres e seminaristas, o aconselhamento psicológico -
"vá fazer terapia!" - parece ser uma forma de punição para aqueles 

que não aceitam a linha politicamente correta do seminário. Em mui
tos casos, as más avaliações psicológicas são usadas como desculpa, 
como sugerido anteriormente, para expelir o estudante ortodoxo do 
sistema de ensino. 

O Padre Andrew Walter passou 14 anos transitando entre um se
minário e outro. O aconselhamento psicológico e as avaliações de
sempenharam uma parte importante de sua carreira como semina
rista. Em fevereiro de 1995, após ter defendido consistentemente os 
ensinamentos da Igreja contra os docentes no Seminário St. Mary em 
Baltimore, Walter foi enviado ao Centro Ne~ Life em Middleburg, 
Virgínia, para dois dias de avaliação psicológica. Ele diz ter sido en
viado ali por conta de supostos "problemas de comportamento". 
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Logo após as avaliações, Walter foi expulso de St. Mary. 

"Eu tampouco fui o único", explica. "Um bom amigo meu do se

minário passou pela mesma experiência. Ele fora acusado de todos os 

problemas psicológicos possíveis, enviado ao 'encolhedor de cabeças', 
e em seguida expulso". 

Tanto Walter como seu amigo, exilados de St. Mary e afastados 

por seus respectivos bispos, procuraram novas dioceses que os aco

lhessem. Foi aí que eles conheceram o Dr. John Fraunces, psicólogo da 

área de Filadélfia. Um artigo de 1997 na Catholic World Report escri

to por Leslie Payne relata como Walter, com a ajuda de Fraunces, ob

teve uma cópia de sua avaliação psicológica do Centro New Life. Ele 

descobriu que fora diagnosticado pelo terapeuta Thomas Drummond 

como portador de "severas disfunções sexuais'', "desordem histriôni

ca de personalidade", e "desordem narcisista de personalidade". 

"Essa avaliação'', disse Walter, "foi baseada em dois testes de per

sonalidade escritos e numa entrevista de 20 minutos. Foi esse o tempo 

que ele levou para fazer esse diagnóstico". 

Contudo, quando Fraunces avaliou os dados que Drummond cole

tara de Walter, ficou claro para ele que os testes não poderiam ter justi

ficado tal diagnóstico. Foi aí que Andrew Walter começou a organiw 

um processo contra Drummond e o Seminário St. Mary. Tendo sido 

compiladas as evidências, foi ficando cada vez mais claro para Walter 

que o seminário o enviara ao Centro New Life, um local para o qual 

padres pedófilos são enviados, com o objetivo de receber uma falsa ava

liação que fizesse com qq.e ele parecesse um potencial agressor sexual. 

Walter diz que ao contatar Drummond para obter uma cópia de 

sua avaliação, Drummond recusou-se a fazê-lo, dizendo que não as 

escrevia para leigos. Mas quando Fraunces entrou em contato, Drum

mond liberou a avaliação, pensando que ele avaliaria Walter para 

uma outra diocese. "Drummond pensou que quando o Dr. Fraunces 

lesse meu relatório do Centro New Life, ele imediatamente faria uma 

recomendação contra mim", disse Walter. 

Fraunces explica ao Catholic World Report que a avaliação de 

Drummond sugeria que Walter era "homofóbico" por ser um "nega-
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dor da homossexualidade". Drummond concluía que "Andrew era 
intolerante com os homossexuais, que ele vive sua heterossexualidade 
no sentido negativo de não ser um homossexual, e que a homossexua
lidade é um aspecto da personalidade que Andrew não teve a oportu

nidade de explorar e amadurecer". 

Fraunces acrescentou: 

"Drummond incluiu na lista dos problemas de Walter 
'uma reação negativa e distorcida ante o comportamento se
xual dos outros' e queixa-se porque 'Andrew acredita que sua 
cuidadosa distinção entre a orientação homossexual, na qual 
ele não vê problema, e as atitudes e comportamentos homos
sexuais, os quais ele desaprova, deva ser respeitada, e ele não 
consegue entender porque outras pessoas o acham homofó
bico'. Ele reprova Walter por 'sua raiva e repulsa a valores 
e comportamentos com os quais ele não concorda'. Em seu 
resumo, Drummond cita a 'falta de relações íntimas com seus 
pares' na vida de Walter como uma evidência de uma deficiên
cia em seu desenvolvimento enquanto seminarista". 1 

(É importante lembrar que o Seminário St. Mary em Baltimore 
foi por muito tempo apelidado de "Pink Palace" por aceitar e mesmo 
promover a subcultura gay em seu seio). 

De acordo com Fraunces, "Drummond enfatiza que o principal 
problema de Walter era 'apontar o dedo contra as autoridades, o que 
fez com que o seminário solicitasse a avaliação"'. Mas o Dr. Fraunces 
discordou, dizendo que a "hostilidade" de Walter ao corpo docente 
do seminário era incitada pela "figura de autoridade que se fingia ca
tólica, quando na verdade ela violava regras básicas do catolicismo -
permissão de comportamento homossexual entre docentes e estudan
tes ou relações adúlteras entre docentes. Essas pessoas negam a au
toridade da Igreja, e no entanto exigem deferência. Andrew não tem 
problemas com uma autoridade legítima" .2 

Fraunces administrou, a seguir, uma vez ~ais o teste psicológico 
ao qual Walter fora submetido no Centro New Life, e não encontrou 
evidências de disfunção de personalidade. Ele classificou o relatório 
de Drurnmond como uma "violação ética" e disse que um relatório 
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desse tipo seria "uma sentença de morte a qualquer heterossexual que 
. d " 3 qmsesse ser pa re . 

Sob recomendação do Dr. Fraunces, Andrew Walter foi aceito 

como candidato ao sacerdócio na diocese de Bridgeport, então sob 

liderança do Bispo Edward Egan, que mais tarde se tornaria cardeal 

arcebispo de Nova Iorque. O estudante foi enviado ao Seminário St. 

Joseph (Dunwoodie) em Yonkers, Nova Iorque, onde recebeu, segun

do ele, "uma educação decente". Após graduar-se magna cum lauda, 

Walter foi ordenado por Egan em maio de 2000. 

Fraunces também ajudou o amigo de Walter, Anthony, * que foi 

aceito por uma diocese do Meio-Oeste e ordenado em 1999. Seis anos 

antes, durante seu primeiro ano em St. Mary, Baltimore, Anthony ou

viu de seu diretor de formação que ele agia como "um velho monse

nhor estagnado nos anos 50. Nós não precisamos de uma m---a como 

você na lgrej a" . 4 

"Anthony queixou-se do seminário junto a sua diocese, 

mas foi avisado, 'se você quer ser ordenado para essa diocese, 

é melhor aprender a jogar o jogo'. Anthony diz que seu segun

do ano em St. Mary foi pior que o primeiro. Uma mulher que 

ministrava um curso de aconselhamento pastoral era bastame 

enfática em suas dissidências do ensinamento da Igreja em 

assuntos como aborto e homossexualidade. Ela abriu sua pri

meira aula com uma queixa sobre o papel da mulher na Igreja 

e uma admoestação: os homens estavam 'perdendo seu tem

po' estudando para tornarem-se padres, quando eles deveriam 

tornar-se assistentes sociais ou psicólogos. 

Em abril de 1995, autoridades do seminário souberam que 

Anthony pesquisara a possibilidade de mudança para outra 

diocese. Ele logo foi enviado para uma semana de avalia

ções no Centro New Life por conta de seu 'comportamento 

inapropriado'. 

Após uma entrevista com a diretora associada do Centro 

New Life, irmã Carla Przybilla, OSF, e diversos testes escritos, 

Anthony encontrou-se com o Dr. Thomas Drummond, que 

declarou que os testes mostravam 'forte tendência ao vício' 

e que ele era 'homofóbico'. Drummond previu que 'cm cinco 
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anos, você será um bêbado raivoso que causa discórdia em 
todo conselho paroquial'. Anthony disse que respondeu, 'Dr. 
Drummond, eu não sei muito de psicologia, mas sei que é 

comum projetarmos nossas disfunções nos outros'. Anthony 
apontou que acabara de deixar uma carreira de sucesso no 
mundo dos negócios para entrar no seminário, ele obtivera 
um MBA, tornara-se analista financeiro, e estava abrindo mão 
de um salário anual de $60,000. 'Para então ser tratado como 
um idiota por esse cara', queixa-se" .5 

Tanto Anthony quanto Andrew Walter tiveram experiências quase 
idênticas no Centro New Life, e ambos concluíram que estavam sendo 
discriminados por sua postura contrária à corrente política de St. Mary. 

Quando eles conheceram o Dr. Fraunces e o Dr. Richard Fitzgi
bbons, um psiquiatra da Filadélfia, eles "integraram uma rede infor
mal, pequena, mas crescente, de padres e seminaristas que diziam es
tar sendo subjugados num gulag psiquiátrico da Igreja, comumente 

operado por teólogos progressistas, freqüentemente homens que são 
aberta e ativamente homossexuais", relata o Catholic World Report.6 

Fitzgibbons relatou que muitos de seus pacientes, tanto seminaris

tas quanto padres, contaram para ele de 

"confrontos com terapeutas que eles descreviam como aber
tamente homossexuais, que os impeliam a 'sair do armário' e 
que clamavam ser a oposição à ordenação de mulheres uma 

evidência de deficiência na personalidade. Eles me descre
veram locais nos quais encontros entre pacientes homosse

xuais eram permitidos ou tolerados, e nos quais pacientes que 
apoiavam o ensinamento da Igreja quanto à sexualidade eram 

ridicularizados em sessões de terapia em grupo". 

Fraunces ficou tão preocupado quanto ao abuso da psicologia nas 

avaliações dos seminaristas que redigiu um artigo de peso, em 1997, 
para a Homiletic and Pastoral Review. Baseado em suas experiências 
com os seminaristas, ele afirmava que "até nos seminários, o processo 
irracional de eliminar homens aptos à ordenação continua". Ele des
aeve como os seminaristas ortodoxos são rotineiramente enviados a 
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psicólogos para "aconselhamento visando ao amadurecimento", com 
o objetivo de reformar o homem. "Mas quando um ou dois anos de 
aconselhamento psicológico, pagos a cada consulta, não conseguem 
alienar o sujeito de sua fé na Igreja, ele então recebe uma recomenda
ção negativa do psicólogo, o que geralmente implica mais uma expul
são, mais uma vocação perdida" .7 

Ele acrescenta, "Para aqueles homens que são exclusivamente he

terossexuais em suas orientações e devotamente ortodoxos em sua 
fé, a dificuldade de se tornar padre atualmente deve ser encarada de 
maneira objetiva e desapaixonada" .8 

As diversas questões que foram levantadas quanto às avaliações 

psicológicas e a terapia de aconselhamento para os seminaristas levou 

a Associação Médica Católica (CMA) a formar uma força-tarefa com

posta de oito médicos (quatro dos quais psiquiatras), um psicólogo 

clínico, e um teólogo moral para avaliarem a situação. A conclusão 

do grupo resultou numa afirmação de posição (parcialmente discuti

da no Capítulo 3) que, em termos práticos, clama por correções por 

parte dos bispos e da administração dos seminários. As conclusões 

são reveladoras. 

A declaração de posição explica que muitos relatórios foram en

viados à CMA e neles constava que os seminaristas "que, durante seus 

estudos, expressassem apoio ao Magistério, ao Catecismo, à Sagrada 

Escritura, particularmente em temas de sexualidade e homossexua

lidade, eram chamados de rígidos e 'divisionistas' e precisavam de 

novas avaliações psicológicas" .9 Fornecendo provas para tanto, o do

cumento da CMA explicava que muitos desses seminaristas ortodoxos 

eram enviados a centros de tratamento ligados à Igreja para avalia

ção psicológica, a despeito de que esses mesmos seminaristas haviam 

sido enviados para teste psicológico poucos anos antes. Somente após 

terem sido reavaliados, após exibirem sinais de ortodoxia, é que eles 

eram diagnosticados como portadores de sérios problemas psicológi· 
cos, o que os conduzia à expulsão do seminário. 

Ao explicar aquilo que é prática corrente na profissão, o docu
mento da CMA afirma que "a menos que haja indícios de um severo 
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desarranjo mental, não há necessidade de se testar novamente uma 

pessoa já avaliada dentro dos últimos cinco anos", pois "a estrutura 

básica da personalidade não muda". 

A CMA recomenda que os docentes dos seminários sejam infor

mados com clareza que "a adesão ao ensinamento da Igreja quanto à 

sexualidade e, particularmente, quanto à homossexualidade não é um 

sinal de rigidez ou de doença mental, mas de saúde mental". Nenhum 

seminarista, a recomendação prossegue, "deveria ser reencaminhado 

para testes a menos que mostrasse evidências clinicamente significati

vas de uma séria desordem mental". 
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CAPÍTULO 8 

A INQUISIÇÃO VOCACIONAL 

SEMINARISTAS ORTODOXOS SÃO 
IDENTIFICADOS E PERSEGUIDOS 

"Eu sinto que fui indicado para esse tratamento expressamente por conta de 

minhas posições clássicas e tradicionais em algumas áreas - posições que são 

o ensinamento oficial da Igre;a hoje". 

- PADRE WILLIAM H. HINDS, 

em carta a seu diretor vocacional referindo-se a 

seu tratamento no seminário Atheneu de Cincinnati 

Embora muitas vezes a "intimidação" psicológica se dê por meio 

do aconselhamento pessoal ou em grupo, ela freqüentemente toma 

outras formas, mais abrangentes e insidiosas, na vida cotidiana do 

estudante no seminário. O caso do Padre William H. Hinds, da dio

cese de Covington, Kentucky, ordenado em 1987, ilustra bem o que 

muitos seminaristas e padres chamam de "inquisição vocacional". Fe

lizmente, Hinds teve a precaução de guardar centenas de páginas de 

prova documental de seus dias de seminarista. Elas servem hoje para 

documentar seu pesadelo inquisitório. 

No caso de William Hinds, sua vocação sobreviveu à provação 

imposta pelo reitor, pela equipe de formação e pelo escritório voca

cional; provação essa à qual centenas de seminaristas - especialmente 
os mais velhos - não sobrevivem. 
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Hinds ingressou no seminário no Atheneu de Ohio, em Cincinnati, 
durante o outono de 1983, aos 39 anos de idade. Embora o programa 
do Atheneu dure tipicamente cinco anos, Hinds foi capaz de comple
tar o programa em quatro. Os primeiros dois anos consistiram da 
preparação acadêmica, no terceiro ano ele fez estágio numa paróquia, 
e durante o quarto ano ele completou sua carga de aulas, obtendo 
dois diplomas de mestrado, o mestrado padrão em Teologia (M. Div) 
bem como o mestrado de Artes em Estudos Bíblicos (M.A.B.). 

O seminário de Cincinatti mantém um padrão de avaliação do 
estudante no qual o seminarista é avaliado por urna equipe de for
mação após o término de seu primeiro ano. A segunda avaliação vem 
ao final de seu segundo ano e é tomada como "padrão" de avaliação 
para o restante de seu tempo no programa. Durante o terceiro ano o 
seminarista é avaliado na paróquia aonde ele completa seu estágio de 
um ano de duração. Não é esperada uma avaliação das idéias teológi
cas do estudante, mas antes de sua performance e aptidão pastorais. 
Se o seminarista recebe uma recomendação positiva da paróquia, ele 
está pronto para o grau de candidatura, o qual tipicamente ele obtém 
durante seu quarto ano. Um ano mais tarde, no outono de seu quinto 
ano, ele será ordenado diácono transitório, e a ordenação ao sacerdó
cio normalmente se segue na primavera seguinte. 

Ao final do primeiro ano de estudos de Hinds no Atheneu, ele rece
beu uma avaliação amplamente positiva da equipe de formação. Em 
parte, a avaliação afirmava que Hinds "é um estudante brilhante que 
investe uma grande quantidade de energia em sues estudos e é muito 
interessado naquilo que ele pode aprender por meio de suas investi
gações". E embora a equipe de formação tenha sentido que "ele por 
vezes pode intimidar as pessoas pelas fortes posições que toma", ela 
não teve problema em recomendar Hinds a continuar sua preparação 
ao sacerdócio. 

Foi no início do segundo ano de estudos que o Padre Richard Swee
ney, cabeça da equipe de formação, e mais tarde decano do seminário, 
suspeitou da postura ortodoxa de Hinds quanto a temas de moral 
sexual. Na noite de um fim de semana Hinds foi a uma festa em um 
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dos salões do dormitório do seminário. A festa, recepcionada por um 

dos colegas seminarista, contava com a participação de membros do 

corpo docente tais como o reitor e o decano. Um seminarista em par

ticular estava, naquela noite, dando "beijos ostensivos e molhados, e 

em público", em um amigo que ele havia convidado, lembra Hinds. 

Hinds procurou Sweeney para tratar da questão, queixando-se 

em relação a tal tipo de beijo sensual não ser de forma alguma um 

comportamento apropriado para um seminarista. Sweeney, contudo, 

ignorou a queixa, dizendo que o seminarista estava apenas crescendo 

em sua identidade sexual e que ele tinha sérias dúvidas quanto a se 

o seminarista era ou não uma pessoa de orientação homossexual. 

Embora Hinds não tenha levado o caso adiante, Sweeney passou a 

observar Hinds de perto em busca de outros sinais de uma perceptível 

"rigidez" quanto a assuntos sexuais. 

Hinds relatou que o homossexualismo era visto com bons olhos 

no Atheneu. "Havia um grupo de seminaristas", explica ele à guisa 

de exemplo, "que se reuniam para assistir ao programa de televisão 

Falcon Crest, e toda vez que uma atriz em particular entrava em cena 

eles davam gritinhos e esperneavam e todas essas coisas - agindo efe

minadamente, imitando mulheres". 

Assim, as duas questões que Hinds fez a Sweeney foram: "É apro

priado que um seminarista aja de um modo gay no seminário ou, 

mais tarde, enquanto padre?" e "Um seminarista cresce em sua iden• 

tidade sexual ao 'exibir sua sexualidade?"'. 

Hinds também rele.i;nbra um outro acidente: ele se queixou de um 

colega que havia pendurado um enorme pôster do cantor pop trans

formista Boy George na face externa de sua porta do dormitório. 

"Qualquer um que passasse pelo corredor podia ver essa imagem de 

Boy George com sombra nos olhos e o rosto pintado", explica, "en

tão eu trouxe esse assunto durante um encontro. Como é que vão 

saber que essa não é a porta do meu quarto? Então, para expressar 

meu ponto de forma clara, eu disse, por que eu não pego o pôster e o 

coloco na porta do reitor? Será que isso seria apropriado, eu pcrgun· 

tei? Eu levei uma bela bronca por conta disso". 
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Em fevereiro de 1984, o seminário tornou sua posição quanto aos 
seminaristas homossexuais mais clara numa carta emitida a todos os 
estudantes. Intitulada "Celibato e Sexualidade: Reflexões da Equipe 

de Formação", a carta afirmava que 

"Dentre os sinais de um adequado desenvolvimento psi
cossexual encontram-se os seguintes aspectos: uma capacida
de de se sentir confortável, confiante e competente em relação 
ao seu corpo e sexualidade. Isso envolve, especificamente, es
tar confortável quanto à identidade de gênero do indivíduo e 
uma satisfatória consciência e aceitação da orientação sexual 

do indivíduo ... [e] reverência ao caráter único e ao processo 
de desenvolvimento das outras pessoas. Essa reverência per

mite o respeito do caráter único das outras pessoas e evita que 

se as force a um comportamento ou exposição indesejados". 

A equipe de formação também afirmou que "a orientação sexual 
[dos seminaristas] não determina, por si só, sua aptidão ou não ao 
sacerdócio ou seu poder de castidade celibatária", e mais adiante: "A 
tomada de conhecimento e a compreensão da orientação sexual do 
indivíduo se desenvolve gradualmente, e pode mudar conforma o in
divíduo passa por diversos estágios psicossexuais. Portanto [os semi
naristas] devem urgentemente abster-se de quaisquer posturas ásperas 
ou rígidas de encerramento em suas orientações sexuais". 

Embora Hinds tenha tomado as posições da Igreja com entusias
mo e estivesse preparado para defendê-las, Sweeney ficou mais per
turbado, não pela preocupação de Hinds quanto ao comportamen
to exagerado de alguns seminaristas, mas com um comentário que 
Hinds fez logo em seguida sobre a masturbação. Hinds simplesmente 
disse que o ensinamento da Igreja quanto à masturbação é que ela é 
"uma ação gravemente desordenada" .1 Sweeney rebateu; a masturba
ção, disse o padre, valendo-se de opiniões correntes promulgadas por 
diversas escolas de psicologia, pode ser um "grande bem". Mas Hinds 
continuou em desacordo. 

"Se você não é capaz de dizer, com certeza, que a masturbação é 
um grande bem, então você não está apto para a ordenação ao sacer

dócio católico", disse finalmente Sweeney a Hinds. Começaram então 
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dois anos e meio de um agressivo esforço de Sweeney, e posteriormen
te de outros docentes, para barrar a ordenação de William H. Hinds. 

*** 

Para se entender o fundo dessa história, Hinds era um ex-noviço 
jesuíta que deixara a ordem em 1960. Embora profundamente mol

dado na espiritualidade de Santo Inácio, fundador da Companhia de 

Jesus, ele não podia reconciliar o que vivera na ordem com o carisma 

de seu fundador. Ele posteriormente ensinou em escolas secundárias 

católicas e estudou psicologia desenvolvimentista. 

Durante os anos 70 ele continuou a buscar um modo de responder 

adequadamente a seu chamado ao sacerdócio. Embora Hinds tenha 

nascido e vivido próximo ao rio de Cincinatti, ele também, trabalhou 

por alguns anos no norte do Kentucky. Ele decidiu então aproximar

se do Padre Roger Kriege, diretor vocacional em Covington. Em abril 

de 1983 ele explicou em que situação ele se encontrava quanto ao 

ensinamento da Igreja. 

"Eu serviria a diocese enquanto padre com alegria, mas sus
tento visões ortodoxas em questões de sexualidade. Se v~ não 
me apoiar nisso durante o caminho, me diga agora e eu não 
contarei para ninguém que você me disse isso, e nem voltarei 
para lhe incomodar. Se você me aceitar como um homem e 
como um padre, então você terá de aceitar que apóio as posi

ções da Igreja. Eu já posso prever desde já que serei atacado". 

Kriege, que em si não era conhecido por visões particularmente 

tradicionais, agiu como um "príncipe", julga Hinds; o diretor voca

cional consentiu em apoiá-lo em sua ortodoxia. A previsão de Hinds 

mostrou-se correta. Quando ele não concordou em ceder a Sweeney 

quanto à questão de que a masturbação era um "grande bem", Swee· 

ney lançou-se numa campanha inquisitorial para descreditar a apti

dão de Hinds para a ordenação sacerdotal, ao menos do ponto de 
vista de Hinds. Essa campanha duraria ao menos dois anos. 
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Hinds não tinha receio em expressar os pontos de vista da Igreja 
quando estudantes e professores expunham opiniões teológicas con
trárias durante as aulas. Mas as queixas começaram a correr, acu
sando Hinds de uma "atitude excessivamente crítica". Alguns meses 
mais tarde Sweeney chamou Hinds em seu escritório para discutir a 
questão. Ele recomendou que Hinds temperasse seu criticismo e res
peitasse as opiniões dos outros, se elas estivessem ou não de acordo 
com o que a Igreja ensina ou mesmo se se adequassem ou não ao 
mero bom senso. Hinds explicou que essas queixas eram freqüen
temente apresentadas por aqueles que não faziam qualquer esforço 
para entendê-lo, e que, além disso, ele nunca teve a chance de expor 
suas visões integralmente, as quais tanto Hinds quanto Sweeney re
conheciam como sendo pontos de vista tradicionais, cuidadosamente 
definidos pelo ensinamento oficial da Igreja . 

. Em resposta à sua queixa, Sweeney ordenou que Hinds se ins
crevesse num curso especial de "Estudos Independentes" no qual ele 
poderia articular suas visões e método teológicos. Ele fez o tal curso 
sob a tutela de Sweeney e da Irmã Terry Koernke, outro membro da 
equipe de formação que havia sido empregada pelo Atheneu como 
professora de liturgia. Koernke, na verdade, criticava abertamente 
Hinds. Ela o considerava "rígido" em seu perfil teológico e, de acordo 
com Hinds, parecia ver esse curso especial como uma oportunidade 
de utilizar as palavras de Hinds contra ele próprio. Começou então 
o que Hinds acreditava ser uma campanha formal para fazer ou com 
que ele entrasse na linha, ou com que fizesse suas malas. 

A primeira tarefa era compor uma monografia sobre suas "refle
xões antropológicas". Ele completou esse primeiro exercício em abril 
de 1985, um ensaio em 18 páginas ajudando a contextualizar suas res
postas ao método e conteúdo de sua educação no seminário. Era uma 
reflexão muito pessoal que revelava incidentes de sua infância, assim 
como suas experiências em educação e posteriormente em ensino. Ele 
concluiu sua reflexão dizendo que aprendeu "a viver na presença do 
erro e da desilusão, sem me deixar abater de maneira improdutiva". 

"Eu aprendi a calibrar minhas respostas visando à eficácia.,, ele es
creve, "ao invés de deixar que elas sejam simples respostas a estímulos 
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negativos. O bem que se obtém ao gritar verdades cruéis é pouco, se 

as pessoas não se transformarem através de tal comportamento". 

Sua segunda tarefa, finalizada um mês mais tarde, era um artigo 

sobre a Humanae Vitae, uma encíclica divisora de águas escrita pelo 

Papa Paulo VI em 1968, quanto à questão da contracepção artifi

cial. Hinds expõe as principais idéias da carta do papa, lista algu

mas das freqüentes objeções feitas com relação a esse documento, 

e oferece então sua própria resposta a cada urna dessas objeções de 

modo sistemático.2 Ele conclui oferecendo uma afirmação sumária 

de seus próprios pensamentos, tomados diretamente da Declaração 

sobre alguns pontos da ética sexual: "A doutrina tradicional deve ser 

estudada mais a fundo. Ela deve ser expressa de maneira a esclarecer 

as consciências daqueles que se confrontam com novas situações, e 

enriquecida com um discernimento de todos os elementos que podem 

contribuir verdadeiramente para o sentido e o valor da sexualidade 

humana".3 

Ao completar sua primeira monografia com suas reflexões antro

pológicas, Hinds pensou já haver satisfeito as exigências do curso de 

estudos independentes, mas Sweeney e Koernke pediram um artigo 

adicional sobre a Humanae Vitae. Quando Hinds estava quase certo 

de que esses dois artigos bastariam, eles solicitaram ainda mais um 

artigo. Com apenas mais uma semana restando no semestre, Sweeney 

e Koernke o informaram que ele deveria tratar de suas visões quanto 

à lei natural, particularmente com respeito à masturbação. 

Hinds solicitou uma extensão do prazo - até o verão -, para com

pletar aquele artigo final. Adernais, solicitar isso de um seminarista 

em particular que apoiava o ensinamento da Igreja sobre moral se

xual lhe parecia um tanto suspeito. Hinds acreditava que Sweeney 

estava buscando uma razão para expulsá-lo do seminário, caso não 

tivesse êxito em converter Hinds às suas próprias visões políticas. 

Durante o mês de junho, enquanto cumpria com suas novas exi

gências como seminarista estagiário, ele completou o artigo e o en

viou tanto a Sweeney quanto a Koernke. Mais tarde, nesse mesmo 

verão, Hinds teve a surpresa de descobrir que Sweeney havia enviado 
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comentários pelo correio quanto ao seu artigo sobre a masturbação, 
sugerindo que aquele "processo inquisitorial", como Hinds o descre
ve, continuaria no ano seguinte. Ele até mesmo questionou o ape
lo feito por Hinds à autoridade da Igreja, escrevendo que a mesma 
"deve ser analisada e talvez ela própria criticada". Os comentários 
de Sweeney em seu terceiro artigo, em sua maioria, indicavam a na
tureza de seu criticismo, que pode ser mais bem descrito como uma 
avaliação ideológica. Em outras palavras, "Hinds concorda comigo 
nesse assunto em questão?". Em alguns pontos, Sweeney comentava 
de seu próprio punho, "concordo!" ou "sim", enquanto em outros ele 
acrescentava seu próprio ponto de vista, por exemplo, escrevendo que 
a masturbação "pode por vezes ser 'saudável' quando vista sob uma 
perspectiva desenvolvimentista". Sweeney também comentou de for
ma notável, no final do artigo de Hinds, que ele estava "interessado 

em ouvir" suas próprias experiências de masturbação. 

Hinds então apelou ao seu diretor vocacional. Numa carta de 9 de 

setembro de 1985, Hinds escreveu a Kriege quanto ao artigo sobre 

masturbação: 

"Em agosto eu recebi o artigo de volta com comentários. 
Sweeney informa que irá agendar um encontro entre ele, o Sr. 
Terry e eu em setembro. O tom de seus comentários e as su
gestões de que esse processo inquisitório poderá continuar me 
parecem por demais onerosas. Eu sinto que estou recebendo 
tal tratamento expressamente por conta de minhas posições 
clássicas e tradicionais em algumas áreas - posições que são 
o ensinamento oficial da Igreja hoje. Eu estou indignado por 
estar sendo repetidamente forçado ao confronto com uma 
posição extremamente revisionista, por meio de questões 
opressivas, investigações obscuras, etc. Eu tenho cópias dos 
documentos desse último curso como justificativa, e os com
partilharei com você caso você queira. Almejo poder passar 
por esse processo ileso, esperando que ele se encerre sob o 
peso de seu próprio absurdo". 

Tanto Koernke quanto Sweeney fizeram queixas quanto ao con

teúdo dos artigos de Hinds ao padre superior, que também era decano 

dos estudantes à época. Num memorando escrito, eles apresentavam 
quatro preocupações básicas referentes a Hinds. A primeira delas 
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era que ele não estava suficientemente certo quanto ao fato de que a 
masturbação era por vezes saudável, tanto psicologicamente quanto 
psicossexualmente. Apesar de Hinds ter mostrado conhecer a posição 
dos experts desse campo da psicologia, ele escreveu detalhadamente 
sobre o assunto, estudou-o e tomou uma decisão bem fundada de 
que o ensinamento da Igreja quanto a esse tema é verdade, especial
mente quando considerado do ponto de vista da lei natural. Entre
tanto, Koernke estava preocupada com o fato de Hinds estar usando 
a autoridade e o ensinamento da Igreja como uma de suas fontes de 
formação para sua visão. 

"Como eu poderia responder tal queixa?" perguntou Hinds ao seu 
padre supervisor quando eles discutiram o assunto. "Eu não acho que 
eu esteja cega e estupidamente seguindo afirmações questionáveis da 

Igreja", disse Hinds mais tarde numa defesa por escrito. 

"Eu dei a maior atenção que pude ao assunto e vejo que 
a Igreja apresenta uma opinião ponderada, atual, e que ela 
solicita o apoio dos católicos. Eu apóio essa posição porque a 
Igreja assim o diz e porque ela parece lógica, e filosoficamente 
verdadeira, e porque me parece adequar-se ao fenômeno. Pen
so que minha obediência à autoridade magisterial da Igreja 
não é absurda e nem infantil. Eu não entendo porque essa 
posição esteja sendo colocada em questão pelos docentes". 

De acordo com o padre superior, foi manifesta preocupação tam
bém com o fato de Hinds ter sido "arrogante e injusto" em seu artigo 
sobre a masturbação, ao afirmar que as outras opiniões deveriam ser 

tidas como fruto de ignorância ou má vontade. O que Hinds havia 
escrito, contudo, era que ele acreditava que a posição da Igreja era 
objetivamente verdadeira e que posições contrárias não poderiam 
também expressar a verdade, num clássico exemplo do princípio de 

não-contradição. 

A terceira questão, expressa sobretudo por Koernke, era de que 
o artigo de Hinds sobre a masturbação era "difícil de acompanhar e 
de compreender". Ela disse a seu padre supervisor que ela preferia o 

estilo do segundo artigo, que ele havia preparado a respeito da Hu
manae Vitae. Em resposta, Hinds explicou ter sido encarregado de 
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escrever o projeto uma semana antes do final do trimestre. Ele não 
apenas estava apressado, mesmo com o prolongamento de prazo que 
fora concedido até o mês de junho, mas suas tarefas de verão como 
estagiário tomavam muito de seu tempo. Hinds sentiu ter demons
trado de forma adequada em seus dois primeiros artigos ser capaz 
de pesquisar um assunto e apresentar seus pensamentos e conclusões 
de forma coerente. Quanto à crítica de Koernke nesse aspecto, diz 
Hinds, "eu me senti como a criança do colegial que põe tudo de si 
numa redação e é duramente criticada e reprovada por inadequações 
gramaticais ou de formatação". 

A última queixa, também feita por Koernke, era quanto ao uso 
da palavra homem por Hinds para aludir ao ser humano, tanto no 
feminino quanto no masculino. Koernke disse sentir-se "profunda
mente ferida e ofendida" pelo uso do que ela considerava uma lingua
gem "chauvinista e sexista ". Hinds havia empregado o uso comum e 
aceito da palavra homem na língua inglesa. Nunca lhe fora dito por 
nenhum membro do corpo docente que ele era obrigado a utilizar 
"linguagem inclusiva", coisa que vai contra a correta gramática in
glesa. Hinds enfatizou que não tinha qualquer intenção de ofender as 
mulheres e que ficaria feliz em poder seguir uma política comum no 
tocante a esse tema, caso o seminário fornecesse uma.4 

Estava claro para todos os envolvidos, àquele ponto, que a previ
são de Hinds ao Padre Kriege se havia cumprido. Hinds escreve ao 
seu padre supervisor, pedindo sua intervenção: "Sinto muito pelo fato 
de a irmã Terry não estar convencida quanto a certos pontos de meu 
caráter e credo. Eu penso ter sido forte e suficientemente criticado e 
provado no que diz respeito à minha posição quanto à masturbação. 
Gostaria que esse assunto se encerrasse". 

Naquele mesmo verão, a administração do Atheneu procedeu com 
a inquisição vocacional de Hinds por um outro viés. Sabendo que 
Hinds apoiava o ensinamento tradicional da Igreja e que aceitava 
suas normas, ele fora designado para aquela que era comumente co
nhecida como "a paróquia mais progressista da diocese". 

A despeito da atmosfera progressista, a maioria das pessoas na 
paróquia gostou de Hinds. Na "Avaliação do Superior" feita de seu 
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estágio, o pároco falou de Hinds em termos elogiosos, descrevendo-o 

como "uma pessoa piedosa ... compassiva ... um bom educador ... que 

se relaciona bem com os outros ... generoso tanto em seu tempo quan

to em sua energia ... fiel... feliz com o ministério", e observou que "ele 

fez um excelente trabalho de ensino ... suas homilias eram em geral 

boas, algo intelectuais e carregadas de exegese". Nessa avaliação in

questionavelmente positiva, o único comentário negativo do pároco 

fora que Hinds às vezes expunha visões opostas às suas em encontros 

da paróquia. Em conclusão, contudo, o pároco escreveu, "Eu não he

sitaria em recomendá-lo à ordenação" .5 

A diretora paroquial de educação religiosa, urna freira que tam

bém trabalhara próxima a Hinds durante seu ano de estágio, também 

falou dele em altos termos em seu "Relatório da Equipe Pastoral" ao 

seminário. Ela concluía sua avaliação afirmando acreditar que Hinds 

estava pronto para proceder à ordenação, e que ela "gostava de tra

balhar com Bill como pessoa e como profissional". 6 

Outros que avaliaram o desempenho de Hinds em seu estágio, 

como o ministro de música, o diretor da escola, e o pároco auxiliar 

falaram dele em termos igualmente positivos. Mas a administração 

do seminário não estava satisfeita. O supervisor de estágio, um pa

dre do corpo docente, procurou o pároco de Hinds após ele haver 

submetido sua avaliação, e pediu a ele que contasse mais sobre o que 

havia de "errado" com William Hinds, mas fracassou em obter qu~l

quer munição que pudesse ser usada como base para sua expulsão 

do seminário. 

"Os artigos que eles me fizeram escrever não funcionaram; eles 

tentaram me pegar pelo meu estágio, mas isso também não funcio

nou", disse Hinds. Foi aí que lançaram a última cartada: Em 23 de 

abril de 1986, Sweeney escreveu um memorando ao Padre James 

Walsh, o reitor recém-chegado, tratando de suas "reflexões pessoais 

referentes à admissão da candidatura de Bill Hinds". Em sua carta, 

Sweeney afirma: "Através dos anos, por virtude de estudo pessoal e 

experiência de vida, Bill formou convicções muito firmes sobre a per

sonalidade humana, a teologia e a fé cristãs. Muitas dessas convicções 
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representam o que alguns chamariam de um ponto de vista mais tra
dicional". Sweeney recorda que havia pedido que Hinds articulasse 
sua teologia num curso independente, acrescentando que as posições 
mais "controversas" de Hinds pertenciam ao campo da moral sexual. 

Ele continuou: 

"Tendo lido os ensaios que Bill submeteu nesse curso de es
tudos independentes, eu posso verificar que suas posições são 
bastante ortodoxas ... Ao mesmo tempo, o pensamento de Bill 
em assuntos sexuais não é representativo do que eu conside
ro ser a corrente principal da teologia moral católica romana 

hoje em dia. Nem tampouco são representativas das mais re
centes descobertas providas pelo campo da psicologia. Obvia

mente, toda a questão da moral sexual permanece um campo 
teológico controverso na Igreja hoje em dia. De modo geral, 

Bill parece suspeitar de grande parte da teologia moral con

temporânea. Ele suspeita ainda mais da psicologia moderna". 

Sweeney reiterou ainda que Hinds era "claramente ortodoxo", 
mas acrescentou que ele era muito duro ao sustentar suas convicções 
na linha dos ensinamentos da Igreja. Ele também atestou que 

"por diversas vezes nos últimos anos eu ouvi membros do 

corpo docente, colegas de Bill e ex-funcionários associarem o 
termo 'bizarro' ao referirem-se a alguma de suas idéias e à con

vicção com a qual ele as sustenta ... De fato, freqüentemente te

mos a impressão de que Bill sente uma necessidade de se levan
tar contra aqueles que perpetram inconscientemente o mal". 

(Hinds recorda que às vezes em que suas idéias foram consideradas 
"bizarras" foram aquelas em que ele estava simplesmente afirmando 
a tradição autêntica da Igreja em questões como a do nascimento 
virginal). 

A intenção principal do memorando parecia ser dar bases para 
questionar a aptidão de Hinds à ordenação, mesmo após ele haver 
completado com sucesso três anos de estudos com média próxima 
a 4.0 e um exitoso estágio de um ano. Sweeney concluiu sua crítica 
sobre Hinds escrevendo, "eu francamente não acredito que as pessoas 
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irão achá-lo uma pessoa fácil com quem trabalhar quando ele vier a 
ocupar uma posição de liderança ... Acredito que qualquer um que 
convoque Bill para a ordenação terá de estar ciente de todos esses 
fatores antes de fazer uma avaliação adequada". 

A recomendação de Sweeney, tendo falhado a tentativa de expul
são de Hinds, era que lhe faria bem "explorar alguns desses temas 
mais demoradamente por meio de uma relação psicológica e espiri
tual intensiva com um profissional competente". 

Uma cópia do memorando fora também enviada a Kriege na dio
cese de Covington. Hinds acredita que o memorando indicava que ele 

não deveria ser recomendado à ordenação. "A conclusão da carta", 

explicou Hinds, "era que o reitor deveria me mandar fazer terapia". 

De 29 de maio até 7 de agosto de 1986, Hinds passou por dez sessões 

de psicoterapia com o Dr. Joseph F. Wicker (Wicker era o Grão-Mes

tre da Loja Maçônica local, veja Capítulo 3 ). Hinds admitiu: 

"Se eu tivesse 24 anos ao invés de 44, eu me sentiria in
timidado por essas sessões de aconselhamento. Eu não teria 
sido capaz de lidar com um psicólogo daqueles. Contudo, na 
minha idade, eu sabia que eu não estava perdido, e eu não es
tava intimidado por minhas falhas e deficiências. São poucos 
os seminaristas que conseguem sobreviver a esse tipo de inti
midação por pressão psicológica ou a um cara como Sweeney, 
especialista nesse tipo de coisa". 

Num relatório escrito em 28 de agosto a Kriege, Wicker escreveu 

que, depois de dez sessões com Hinds, "eu não descobri qualquer psi

copatologia séria", nias Hinds "parece ter-se engajado pessoalmente 

com certas idéias, valores e posições morais, e pode sustentá-las de 

maneira bastante tenaz". 7 

No caso de Hinds, ele pôde atravessar toda essa inquisição voca

cional para chegar à ordenação. Mas, como notou o próprio Hinds, a 

maioria dos seminaristas, sobretudo aqueles na casa dos 20 anos, não 

teriam os recursos para suportar tal inquisição. Assim, o resultado 

é que muitos bons homens são excluídos. Em seminários nos quais 

não se vê problema no fato de seminaristas beijarem de língua outros 
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homens no dormitório, ou em expor um pôster de um artista andró

gino, o seminarista ortodoxo pode ser apanhado para a "inquisição 

vocacional" pelo simples fato de defender os ensinamentos da Igreja, 

sobretudo na controversa área da moralidade sexual. 

Um interessante aparte na saga de Hinds é que, após haver sido 

promovido a decano do seminário de Cincinnati, o Padre Richard 

Sweeney deixou o sacerdócio para se casar. 
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CAPÍTULO 9 

ENFRENTANDO OS OBSTÁCULOS 

UM HOMEM BOM PERCORRE UM TORTUOSO 
CAMINHO RUMO À ORDENAÇÃO 

"Se você vestisse batina, você era um reacionário 'filho de Trento'. Se você 

vestisse lingerie feminina, eles fariam de você o seminarista do ano. Tinha 

alguns rapazes que às vezes vestiam roupas de mulher, lingerie, maquiagem". 

- PADRE JOHN TRIGILlO, ex-seminarista, 

Seminário Mary Immaculate, 

Northampton, Pensilvânia 
' 

Alguns padres contam histórias tão aterrorizantes sobre a "inqui

sição vocacional" que o simples fato de eles chegarem a ser ordena

dos parece ser não menos do que uma ação de Deus. O Padre John 

Trigilio, que coordena o Web of Faith, um popular programa na rede 

de televisão EWTN fundada pela Madre Angélica, lembra seus dias de 

seminário como uma "estrada excessivamente tortuosa rumo à orde

nação" compreendendo três seminários, três dioceses e um monte de 

rejeições em outras delas. Por apoiar abertamente os ensinamentos da 

Igreja, ele foi apontado como um candidato "ortodoxo" logo cedo, 

em seus anos de colegial seminarista, quando ele tinha apenas 14 

anos de idade. 

l?? 
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Começando no outono de 1976, Trigilio estudou no Seminário 
Menor St. Mark School em Erie, Pensilvânia. Durante seu primei
ro ano, aproximadamente 100 estudantes estavam inscritos entre o 
primeiro e o terceiro colegial. Na época em que ele se graduou em 
1981, menos da metade desse número estava inscrito e apenas onze 
estudantes se formaram com ele em sua classe. Era um tempo de rá
pido declínio, e de fato, apenas alguns anos mais tarde, o Seminário 
Colegial St. Mark fecharia suas portas para sempre. 

Sua primeira semana em St. Mark já deu o tom de como seria 
sua experiência ali. "Eu estava chegando ao seminário vindo de uma 
paróquia bastante conservadora de Erie", relembra Trigilio. "Na pa
róquia Blessed Sacrament nós ainda tínhamos as balaustradas para a 
comunhão, por exemplo, e o pároco tinha grande devoção eucarísti
ca e mariana. Eu estava então ingressando em meu primeiro ano de 
seminário com um espírito bastante ingênuo, sem ter muito idéia de 
como é que tudo se daria". 

Em sua primeira semana ele foi colocado contra a parede por um 
padre do corpo docente, no corredor, padre que ele ainda não havia 
conhecido. Ele surpreendeu Trigilio dizendo "eu ouvi que você não 
quer mulheres no sacerdócio". Explicou Trigilio: 

"Eu tinha apenas 14 anos de idade, então eu disse, 'padre, 
do que você está falando?' Ele disse, 'eu ouvi dizer que você 
estava falando sobre isso durante o jantar ontem à noite'. E eu 
disse, 'É, uns caras malucos estavam falando sobre padres ca
sados e mulheres sacerdotisas'. E então o padre me avisou que 
se eu quisesse ser ordenado, era melhor eu tirar essas idéias 
'velhas' e 'fora de moda' da minha cabeça. A ameaça ideológi
ca começou claramente desde a primeira semana". 

A propósito, acrescentou Trigilio, esse mesmo padre deixou o sa
cerdócio ativo muitos anos depois de ter feito essa ameaça. 

O primo de Trigilio era um padre já de idade na diocese de Erie, e 
quando ouviu que Trigilio estava entrando em St. Mark, deu-lhe uma 
batina e um breviário latino1 de presente. Trigilio cometeu o "erro" 
de levar tais objetos consigo para o seminário. Ele lembra ser o único 
seminarista em toda a escola que possuía sua própria batina, a qual 
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ele só vestia ao servir a missa. Quando um outro padre do corpo 
docente descobriu a batina pendurada no armário de seu dormitório, 
Trigilio foi severamente repreendido e mesmo acusado de estar "ma
luco da cabeça". 

"Desde meu primeiro ano", recorda, "eles me diziam que havia 
algo errado comigo, porque eu tinha minha própria batina. Eu não 
vestia minha batina por aí na escola; eu só a deixava pendurada no 
meu armário. Eu mal imaginava que a idéia de possuir uma batina 
estava completamente ultrapassada". 

Seu breviário latino também lhe causou problemas. 

"Às vezes alguém batia à porta do meu quarto tarde da 
noite, e um dos rapazes das séries superiores passavam uma 
cópia da Playboy por debaixo de minha porta. Aquele era. o 

modo comum de circular tais revistas, mas eu as deslizava 

para fora no mesmo instante. Alguns dias mais tarde um dos 

meus professores do colegial, um padre, perguntou-me por 

que eu tinha uma cópia do breviário latino e do Código de Di

reto Canônico2 de 1917 em latim. Ele me perguntou como eu 

podia ler tudo aquilo se eu acabara de iniciar o latim naquele 

ano, e em seguida tentou me instruir dizendo que garotos de 
14 anos não deveriam rezar em latim nem ler o Código de Di

reito Canônico. Ele disse que eu deveria estar 'lendo' Playboys 
como os outros rapazes. Eu fiquei horrorizado. Ali estava eu, 

calouro de um seminário menor, e um de meus professores, 
ninguém mais ninguém menos do que um padre, aconselhan
do-me a chafurdar na pornografia! Ele realmente pensou que 

havia algo errado comigo porque eu estava interessado em 
aprender latim para poder realmente ler em latim"'. 

Esses incidentes eram indicativos de um problema maior, a saber, 
o da própria missão do seminário. Um dia, em seu primeiro ano, Tri
gilio queixou-se ao vice-reitor sobre os trotes em estilo militar que os 

calouros deviam suportar durante semanas. "Eu disse para ele, 'isso é 
um seminário, por que é que eu deveria me preocupar em acordar às 
duas da manhã para ver se estão queimando ou não minhas roupas 
íntimas?"'. 
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O vice-reitor, diz Trigilio, o surpreendeu com essa resposta. 

"Ele na verdade negou que St. Mark fosse um seminário. 
Ele disse que era apenas uma escola preparatória. Eu estava 
com bastante presença de espírito naquele dia, e disse que ele 
deveria ir lá fora e retirar a placa na qual se lê 'Seminário St. 
Mark', pois se trata de propaganda enganosa. Meus pais esta
vam pagando para que eu estivesse ali por conta de que aqui
lo era um seminário. E esse padre não estava brincando. Em 
suas cabeças, muitos dos professores do Seminário Menor St. 
Mark o pensavam mais como um colégio preparatório do que 
um seminário real, voltado à educação de futuros padres". 

Essa atitude tinha seus efeitos sobre os estudantes. Trigilio lembra 
que num retiro perguntou-se aos seminaristas quantos dentre eles sa
biam ter vocação ao sacerdócio. Dentre uma centena de estudantes, 
Trigilio foi o único a erguer sua mão naquele dia. "Nenhum dos ou
tros rapazes no seminário admitiu que queria seguramente ser padre. 
Era ou 'eu não sei' ou 'eu não acredito em Deus' ou 'eu nem mesmo 
sei se a Igreja é real'. Eu fiquei de pé, olhei para eles e disse, 'então o 
que é que vocês estão fazendo aqui? Isso é um seminário"'. 

Trigilio sabia haver outros estudantes em St. Mark que de fato 
estavam interessados em tornarem-se padres, e alguns que estavam 
testando suas vocações. Ele disse: 

"Mas essa vocações foram destruídas por conta do ter
rível exemplo dado por alguns dos padres que dirigiam o 
seminário. Vivendo com eles podíamos ver o quão humanos 
eles eram - sim, e que eles cometiam erros. Quanto a isso, 
tudo bem. Mas alguns dos padres naquele seminário - e eles 
certamente não eram representativos do clero diocesano em 
Erie àquela época - tinham muitos problemas. Eles viviam 
exclusivamente ali, no seminário, e não tinham experiência 
de paróquia. Eles eram acadêmicos em tempo integral, por 
assim dizer. Talvez um ou dois ajudassem em uma paróquia 
no fim de semana, mas eles estavam basicamente no seminário 
a maior parte do tempo". 
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Havia também alguns padres "gentis, santos, piedosos e ortodo

xos" entre o corpo docente, admite Trigilio, mas eles eram uma mino

ria e não pareciam estar cientes dos comportamentos infames vistos 

nos bastidores. 

Trígílío diz que quando tentou contar aos seus pais e ao seu pároco 

sobre algumas das coisas estranhas e heterodoxas que lhe estavam 

sendo ensinadas no seminário, eles não acreditaram, mas pensavam 

simplesmente que ele estava ouvindo mal, ou mal interpretando os 

fatos. Durante seus quatro anos em St. Mark, Trigilio enfrentou de ca

beça erguida todos os obstáculos comumente colocados no caminho 

de uma vocação ortodoxa. Olhando para trás, agora, ele entende que 

estava em meio a uma séria batalha espiritual. 

"Ficou claro que havia um elemento diabólico no seminário", ex

plica Trigilio. "Havia noites em que eu nem mesmo conseguia dormir 

de tanto medo. Eu podia quase sentir a presença do mal naquele lu

gar. O desdém que os padres demonstravam com a Eucaristia e com 

Maria, por exemplo, era uma hostilidade explícita. Eu me lembro de 

ter sido humilhado, por exemplo, porque queria rezar o terço". 

Ainda pior do que as óbvias heresias que eram ali ensinadas, e o 

aberto desdém para com estudantes que mostravam sinais de sincero 

interesse no sacerdócio, era a enorme promiscuidade. Tecnicamente, 

explica Trigilio, os seminaristas não deveriam ter namoradas, "mas 

um ou dois caras certamente tinham". 

"Um dos rapazes estava intimamente envolvido com uma líder de 

torcida. Todos os dias quando havia um jogo de basquete, eles se 

encontravam no salão do seminário, e toda vez que 'Bunny, a líder de 

torcida,' a parecia, todo mundo olhava para o outro lado", ele lembra. 

Mas esse tipo de namoro era insignificante se comparado à prá

tica homossexual que acontecia ali. Um dos maiores problemas, diz 

ele, era que os estudantes mais jovens eram "predados" pelos rapazes 

mais velhos e especialmente pelos seminaristas superiores. Havia até 
mesmo alguma atividade questionável (imprudente na melhor das hi

póteses, vergonhosa na pior delas) entre uns tantos professores) diz 

ele, muitos dos quais tinham seus estudantes favoritos. 
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"Acho que muitos dos estudantes mais novos eram traga
dos e sofriam lavagem cerebral da subcultura gay ali presente. 
Eles muito provavelmente não entraram no seminário pen
sando ter inclinações homossexuais. Eu conhecia alguns dos 
rapazes, e eles me pareciam bastante normais. Mas se eles ti
vessem cabelos loiros ou se fossem bonitinhos ou algo do tipo, 
então logo o padre tal ou qual faria com que ele se tornasse 
um de seus amiguinhos. Cada padre tinha seu próprio quar
to, e eles recebiam seus seminaristas favoritos ali até dez ou 
onze da noite - crianças do ensino médio. Embora até possa 
não haver ocorrido nada de imoral ali, a aparência de impro
priedade não obstante estava ali, e aquilo 'simplesmente não 
parecia bom' para uma pessoa prudente". 

Nenhum desses padres nunca foi indagado por conta desse tipo 
de comportamento inapropriado e potencialmente escandaloso, disse 

Trigilio. "Àquela época ninguém iria acreditar se você contasse. No 

final dos anos 70, mesmo que você tivesse fotografias, eles as queima

riam e não acreditariam em você. Ninguém sentia poder expor esse 

tipo de informação, porque usariam isso contra quem quer que as 

publicasse, fazendo com que o denunciante tivesse de esquecer defi

nitivamente a possibilidade de tornar-se padre" .Os estudantes eram 

ativamente aconselhados a manterem silêncio quanto às atividades 

estranhas no seminário. Trigilio lembra que quando dois seminaristas 

foram expulsos por fumarem maconha, 

"o reitor nos ameaçou dizendo que se nós contássemos aos 
nossos párocos sobre isso, ele iria negar, e nós não permanece
ríamos em St. Mark por mais muito tempo. Fomos claramente 
ameaçados. Disseram que tudo o que vimos e ouvimos no 
seminário deveria ser mantido conosco. Sentíamos como se 
estivéssemos num campo de concentração, sempre sendo ob
servados. As coisas que aconteciam ali eram tão ruins, quase 
como um convite para que o demônio aparecesse por ali a 
qualquer momento. Eu cometi o erro de mencionar isso ao 
meu diretor espiritual certa vez, e tudo o que ele pôde dizer 
foi que tudo ia bem no seminário e, ademais, esse negócio de 
diabo de todo modo não existe". 

Como Trigilio recusou-se a se submeter à vida moral decadente e 

ao que ele chama de "uma política de teologia inovadora e dissidente" 
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promovida pelo corpo docente em St. Mark, a equipe de formação 

buscou, em vão, por um pretexto para expulsá-lo do programa. 

"A coisa ficou tão ruim que, em meu último ano de ensino mé

dio, eu concorri para a presidência do conselho estudantil, e um dos 

padres tentou fazer com que os outros estudantes votassem contra 

mim", relembra Trigilio. "Ele me disse, 'Não pense que se você se 

tornar presidente do conselho estudantil você fará desse lugar um 

paraíso da ortodoxia ou algo que o valha"'. 

Depois de o corpo docente fracassar na busca de uma razão legí

tima para expulsá-lo do programa do seminário, eles tentaram uma 

nova abordagem. Primeiro, fizeram com que alguns colegas de classe 

o perseguissem. "Eles estavam me espiando, lendo minhas correspon

dências, indo até meu quarto. Procuravam por qualquer coisa com a 

qual pudessem me denunciar", ele disse. O corpo docente até mesmo 

tentou colocar seus próprios pais contra ele, dizendo a eles que seu 

filho de 16 anos estava praticando magia negra. "Eles disseram que 

'é por isso que ele está estudando latim, porque ele quer celebrar a 

missa negra'. Eles ligaram para os meus pais, que ficaram arrasados, 

pois acreditavam em tudo o que qualquer padre lhes contasse, pouco 

importava o que fosse", diz ele. 

Mais tarde, por conta de seu apoio público à campanha de Ronald 

Reagan à presidência em 1980, o diretor de formação do seminário 

tentou convencer seus pais de que ele precisava de ajuda psiquiátriça 

séria. "Eu não era propriamente alguém que escondia minhas convic

ções políticas, mas eles fizeram soar como se eu fosse membro da John 

Birch Society.i Eles disseram que eu estava demonstrando 'problemas 

de autoridade' e excessivamente atraído pelo 'modelo da Velha Igreja' 

desde que João Paulo II havia sido eleito papa". 

O resultado da educação de Trigilio no seminário menor foi que 

ele quase deixou sua vocação, pois ninguém o apoiava em seu perfil 

ortodoxo - amor ao Cristo e a sua Igreja. Ainda assim Trigilio nunca 

chegou a ser chutado de St. Mark, pois, como ele diz, ele "nunca que

brou as regras". 

i Movimento social conservador americano - NT. 
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"Na época em que eu estava me preparando para o seminário 
maior, eu já estava farto das heresias escancaradas nas homilias, abu
sos litúrgicos que você nem pode imaginar, e a promiscuidade tinha 
atingido o maior nível de todos os tempos. Eu finalmente fui até o 
bispo e implorei para que ele me enviasse ao St. Charles Borromeo 
na Filadélfia para meus anos de seminário maior'', explicou Trigilio, 
indicando que os seminários da Filadélfia eram conhecidos por terem 

uma mentalidade muito mais conservadora. 

Mas o Bispo Michael Murphy3 não ouviria nada disso. "Eu não 

envio ninguém a St. Charles, e tenho problemas com qualquer um que 
queira ir a St. Charles", disse ele a Trigilio em termos nada incertos. 

"Junto com alguns colegas seminaristas de uma outra dio
cese, eu estava contando ao bispo sobre todas as coisas que 
estavam acontecendo no seminário menor, e ele simplesmente 
olhou para mim e disse, 'eu nunca ouvi falar disso antes, e 
se algo desse tipo estivesse acontecendo nesse seminário, você 
não acha que eu já teria ouvido falar?' ao invés de dizer que ele 
sentia muito por ouvir sobre essa minha má experiência - que 
os padres estavam dizendo que Maria não era virgem, que Je
sus não sabia ser Deus, que ele tinha irmãos e irmãs - ele nem 
sequer piscou. Eu falei a ele sobre a patente promiscuidade, do 
fato que alguns seminaristas estavam dormindo uns com os 
outros, que alguns membros do corpo docente estavam apa
rentemente predando estudantes mais novos, e daí em dian
te. Mas esses eram dias 'pré-ação judicial', nos quais nenhu
ma publicidade havia ainda sido feita quanto a esses abusos. 
Como eu não tinha nenhuma evidência concreta nem qualquer 
testemunha que se voluntariasse, temi que nada pudesse ser 
feito. O bispo olhou para nós e não disse nada. Ele não negou 
nem confirmou nossas percepções; talvez fosse demasiado ter
rível para crer. Como poderiam as acusações de garotos de 19 
e 20 anos pesar mais que as reputações de diversos homens já 
ordenados antes mesmo de aqueles rapazes terem nascido? Se 
uma investigação chegou a ocorrer, eu não sei. No final, era a 
nossa palavra contra a deles. Sem provas, havia pouco a ser 
feito a menos que alguém iniciasse um exame minucioso de 
todos os fatos, testemunhos e pessoas envolvidas". 
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A seguir T rigilio iniciou seus estudos no seminário maior de St. 
Mark, no qual ele recebeu sua formação espiritual. Para as aulas, os 
seminaristas da graduação eram levados de ônibus até a Faculdade 
Gannon, próxima dali, no centro de Erie. Foi ali que Trigilio conhe
ceu seus primeiros padres "ortodoxos". A equipe de formação em St. 
Mark avisara os alunos para não freqüentarem as aulas de diversos 
professores, incluindo um par de padres, porque, diziam eles, "eles 
são má influência: evitem-nos como a peste". Isso foi o suficiente para 
atiçar o interesse de Trigilio. Ele seguiu imediatamente para o escri
tório do Padre Robert Levis em Gannon para perguntar-lhe por que 
a equipe de formação de St. Mark havia avisado os seminaristas para 
se afastarem dele. Ele descobriu que era por conta de Levis ter uma 
forte reputação de ortodoxo, um amor pelas tradições da Igreja e um 
grande respeito pelo papado. 

A vida na Gannon era boa, relembra Trigilio, mas ainda assim ele 
tinha de voltar todos os dias à situação de St. Mark. Durante esses 
anos, ele pensou estar sendo observado ainda mais de perto por conta 
de sua "atração ao 'modelo da Igreja Velha' promovida por João Pau
lo II". Ele e seus colegas eram constantemente lembrados pela equipe 
de formação de que eles deviam "andar na linha", já que os padres 
da equipe iriam recomendá-los para continuar ou não em seus estu
dos de Teologia. Os padres da formação insinuavam constantemente, 
diz Trigilio, que mesmo que ele fosse aprovado para os estudos no 
seminário maior, eles fariam "de sua vida um inferno", enviando-o às 
instituições mais progessistas que eles pudessem. 

Um dos momentos mais memoráveis para Trigilio ocorreu duran
te um raro serviço de benção do Santíssimo Sacramento4 na capela. 

Conta Trigilio: 

"O padre tomou o ostensório e o segurou ao nível da cin
tura, caminhou até o tabernáculo e recolocou ali o Santíssimo 
Sacramento. Daí então ele pegou um pote de barro parecido 
com uma urna grega, erguendo-o muito mais alto que o osten· 
sório anteriormente, carregou-o até o altar, e o colocou sobre 
o local onde o Santíssimo Sacramento estava anteriormente. 
Ele então incensou o pote e ajoelhou-se diante dele, dizendo, 
'Abba, você é o oleiro, nós somos o barro'. Não havia nada 
dentro do pote, mas o padre o estava incensando, e rezando 
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diante dele, então eu atirei meu livro de orações no chão e 
subi para o meu quarto. Uns 20 minutos depois, esse mesmo 
padre veio até o meu quarto gritando comigo, perguntando 
quem diabos eu achava que eu era para me dar ao direito de 
ser tão desrespeitoso e sacrílego durante um serviço. A única 
resposta na qual eu pude pensar foi: 'talvez se eu estivesse 
num mau dia, e com um bezerro dourado, até aceitaria parti
cipar, mas nunca com um vaso de barro!"'. 

Essa era, segundo Trigilio, a atitude de muitos na equipe de forma
ção em St. Mark: em suma, idólatras. 

Após cinco anos de seminário menor (quatro anos no ensino mé
dio e um ano na faculdade) estudando para a diocese de Erie, Trigi
lio decidiu fazer um segundo pedido de transferência ao Seminário 
St. Charles Borromeo em Overbrook (arquidiocese de Filadélfia) ou 
simplesmente romper todas as amarras e deixar aquela diocese para 
integrar uma outra. O bispo uma vez mais se recusou a deixá-lo partir 
para Filadélfia e sugeriu que talvez ele se sentisse melhor mudando de 
diocese. Pronto para tal possibilidade, Trigilio imediatamente pediu 
permissão para inscrever-se na diocese de Arlington. 

Sem grandes transtornos, ele encontrou na diocese de Arlington 
um lar, e completou seus estudos na Faculdade Gannon sob direção 
espiritual do Padre Levis, de quem se tornou próximo. Ele não pre
cisaria mais lutar contra as forças dominantes em St. Mark: ao invés 
disso, o bispo de Arlington Thomas J. Welsh5 permitiu que ele perma
necesse em casa e se reportasse a Levis para sua formação. 

Tendo se graduado na faculdade, Trigilio ficou encantado ao saber 
que o Bispo Welsh havia decidido enviá-lo para seus estudos em Teo
logia no Seminário Mount St. Mary em Emmitsburg, Maryland, um 
dos poucos seminários americanos com uma sólida reputação por sua 
ortodoxia àquela época. Naquele verão, contudo, Welsh foi nomeado 
bispo de Allentown, e, sem bispo em Arlington, o diretor vocacional 
de Trigilio, que estava "em conluio", diz ele, com o Seminário St. 
Mark, enviou-lhe uma carta lacônica infor~ando-o que ele não era 
mais um seminarista da diocese de Arlington. A carta dizia: "Caro 
John, sinto informá-lo que Mount St. Mary não o aceitará. Estarei 
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na estrada pelas próximas três semanas. Deus o abençoe!". E então, 
faltando poucos meses para o início do ano letivo, John Trigilio era 
um homem sem diocese. (Trigilio descobriu mais tarde que o diretor 

vocacional havia mentido e que, aproveitando a ausência de bispo em 
Arlington, ele havia enviado uma carta semelhante a outros semina

ristas que ele também achava demasiado conservadores).6 

Trigilio literalmente já havia feito suas malas, e estava pronto para 

se mudar para Mount St. Mary quando recebeu a notícia de que ha

via sido excluído da diocese de Arlington. "Nunca me pareceu haver 

nenhum indício", diz ele, "de que houvesse qualquer problema. Eu 

estava recebendo ótimas notas, de modo que aquilo realmente acabou 
. ,, 

comigo . 

Após essa brutal mudança de rumo, seu pároco em Erie insistiu 

que ele se reinscrevesse em sua diocese natal, e ele ficou surpreso ao 

ser prontamente aceito por seu diretor vocacional em Erie. Foi-lhe 

dito que ele começaria seus estudos, no outono, no Seminário Christ 

the King, próximo a Buffalo. Mas quando Trigilio finalmente havia 

se convencido da idéia de voltar a ser um seminarista de sua diocese 

natal, ele recebeu uma outra ligação de seu diretor vocacional. Ele 

disse então a Trigilio que o bispo havia vetado sua aceitação como 

seminarista. 

"Foi-me dito que ele atirou meu dossiê longe e supostamente disse 

'só por cima do meu cadáver"', relata Trigilio. Com apenas algumas 

semanas faltando para o início do semestre de outono, o diretor voca

cional o aconselhou a tirar alguns anos de férias do seminário e traba

lhar como caminhoneiro - eles então poderiam considerá-lo para o dia

conato permanente. Disseram-lhe que, como ele havia sido desligado 

duas vezes por Erie e uma por Arlington, a "vontade do Espírito Santo" 

estava revelando que Trigilio não tinha vocação ao sacerdócio. 

Trigilio, contudo, discordou. Ele se sentia chamado ao sacerdócio 

desde garoto. Ele nunca esteve tão certo de nenhuma outra coisa, e 
então decidiu inscrever-se para outras dioceses, mas como ele havia 

sido rejeitado por Erie e Arlington, nenhuma delas o aceitou. Ele en

tão se matriculou no Seminário Holy Apostles em Connecticut. Era o 
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único seminário maior que aceitava candidatos ainda não acolhidos 

por uma diocese. Ele teve de tomar empréstimos para completar seu 

primeiro ano de Teologia, mas o corpo docente da Holy Apostles lhe 

parecia ortodoxo, as aulas eram muito proveitosas, e no mais aquele 

foi um bom ano. 

Na primavera seguinte, em 1984, Trigilio inscreveu-se para adio

cese de Harrisburg. Como exigido de todos os candidatos, ele deveria 

encontra-se com o Bispo William H. Keeler7 e a equipe de admissão 

de vocações. Relembra Trigilio: 

"Eu dirigi até Harrisburg para o encontro. Havia ali algo 
como dez candidatos naquele momento, e éramos levados, 
um por um, a uma enorme mesa com o bispo e cinco pa
dres sentados de cada lado dele. Três rapazes foram antes de 
mim, cada um deles tendo passado uns 20 minutos com eles. 
Os candidatos saíram e disseram, 'é fácil'. A equipe pergun
tava se eles acreditavam em Deus, se rezavam, e assim por 
diante. Então pensei que seria uma entrevista bastante fácil. 
Mas quando eu entrei ali o Bispo Keeler olhou para mim, e 
a primeira coisa que ele disse foi, 'Você poderia citar para 
mim - verbatim preferencialmente, mas parafraseando se for 
preciso- na Presbyterorum Ordinis,8 parágrafo quatro, o que 
dizem os padres conciliares quanto ao primeiro dever dos 
presbíteros?'. E eu pensando comigo, 'Eles não me disseram 
que haveria teste de conhecimento'. O bispo me fez mais cinco 
perguntas, muito técnicas e específicas, focando em seções de 
documentos do Vaticano II. Acho até que consegui dar algu
mas boas respostas, mas eu não estava preparado para citar 
nada verbatim àquela época. Quando ele me perguntou qual 
era o primeiro dever do presbítero, eu disse que ele deve ofe
recer o Sano Sacrifício da missa, perdoar pecados, e assim por 
diante, e Keeler disse, 'Isso é verdade, mas o parágrafo diz que 
o primeiro dever dos presbíteros é anunciar o Evangelho'. E 
eu repliquei dizendo que uma tradução do texto em questão 
(primum officium) diz 'principal dever' enquanto outra tra
dução diz 'primeira tarefa'. Parece~me que uma delas trata da 
precedência ('principal' significando mais importante) e a ou
tra uma prioridade no tempo ('primeira' querendo dizer um 
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lógico precursor de outras coisas) - daí a questão: seria pregar 
o Evangelho o principal dever de um padre ou o primeiro 
dever que ele faz antes do principal, por exemplo, oferecer 
o Santo Sacrifício da missa? Então como sabemos o que os 
padres do concílio queriam dizer? O bispo olhou para mim e 
disse, 'eu estava lá!', falando do concílio, quando eles redigi
ram o documento. 

Então, após as questões técnicas, o resto deles tinha um 
dossiê do tamanho da lista telefônica de Nova Iorque e me 
fizeram perguntas sobre meu passado como seminarista em 
St. Mark. Eu me senti em meio à berlinda - era uma pergunta 
após outra. E um padre finalmente perguntou, 'Por que nós 
deveríamos aceitar você? Erie o rejeitou duas vezes; Arlington 

disse não'. 

Eu disse, 'Veja, padre, eu só quero ser um padre, e eu irei 
aonde quer que Deus quiser que eu vá. Portanto, se não for da 
vontade de Deus que eu venha para cá, então irei para outro 

lugar'. E um outro perguntou, 'Por que você pensa que um 

dia será um padre?', e eu disse, 'pelo mesmo motivo que você 

também pensou isso'. 

Senti ter dado meu adeus naquele momento. Fui para casa 
pensando que havia perdido. Eu nunca seria aceito. E.Stáva
mos em abril, e eu não tive notícias até julho. Eles acabaram 

por dizer que me aceitariam, mas a condição era que eu fizesse 
meu primeiro ano de Teologia de novo, ainda que eu tive~e 
obtido uma média de 4.0 no Holy Apostles. Então, a despeito 

daquele interrogatório, o Bispo Keeler foi gentil o bastante 
para me dar uma chance, ao invés de simplesmente aceitar 

a palavra de meus antigos superiores. Ele me aceitou como 
seminarista para a Diocese de Harrisburg e finalmente me or

denou padre em 1988, pelo que sou muito grato". 

Trigilio foi enviado ao Seminário Mary Immaculate,9 apelidado 
"Mary lnaccurate" ,ii em Northampton, Pensilvânia, conhecido por ser 

uma das instituições mais progressistas do país àquela época (1984), 
para os quatro anos daquilo que Trigilio considerou ser "doutrinação". 

11 "Maria Inadequada" - NT. 
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No Mary lmmaculate, Trigilio experimentou mais da mesma educa
ção e formação heterodoxas dos anos de St. Mark. Ele inclusive foi 

sujeito às mesmas técnicas de perseguição. Contudo ele era, agora, 
observado mais de perto, porque o corpo estudantil (para cinco anos 
de estudos, incluindo pré-Teologia) contava com apenas 20 homens, 
menos que o número do corpo docente! "Era tão pequeno", ele disse, 
"que eles sabiam quando nós íamos ao banheiro, quanto tempo ficá
vamos ali, e mesmo se nós assoávamos o nariz". 

Havia uma "mentalidade de cerco" no Mary lmmaculate, diz ele, 
devido ao grande ímpeto de se identificar os conservadores e purgar 
o seminário desses tipos. Àquela época os docentes progressistas es
tavam "de saco cheio" de João Paulo II. "Se você tivesse uma foto do 
papa em sua sala", ele explica, "eles ficavam de olho em você. Se você 
vestisse meias pretas, era considerado 'clerical', embora fosse reque
rido que usássemos gola romana para a missa, aulas e apostolado". 

Aqueles que negassem a "política" eram rotulados como desequili
brados mentais. Após ter encarado o que Trigilio reconhece como 

uma teologia dissidente por quatro anos, ele finalmente se graduou, 
diferentemente de muitos de seus colegas ortodoxos, expulsos ou 

pressionados até optarem por partir, tudo isso por serem "católicos 
demais". 

A experiência de Trigilio no Mary Immaculate foi o extremo opos

to daquela no Seminário Holy Apostles. "Minha única queixa quanto 
ao Holy Apostles é que alguns dos 'mais velhos' do corredor sequei

xavam que estávamos fazendo muito barulho. 10 No Mary Immacula

te {MIS] era eu quem me queixava que outros estavam fazendo muito 
barulho, porque eles ficavam rindo e fazendo idiotices demais pelo 
seminário", lamenta Trigilio, ao falar da subcultura histriônica que 

permeava a atmosfera do seminário. 

"Nós costumávamos dizer que se você vestisse batina, você 
era um reacionário 'filho de Trento'. Se você vestisse lingerie 

feminina, eles fariam de você o seminarista do ano. Tinha al
guns rapazes que às vezes vestiam roupas de mulher, lingerie, 

maquiagem, etc., e alguns que eram tão efeminados quanto 
se poderia ser. Esses rapazes se metiam em todo tipo de brin-
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cadeira. Os histriônicos do MIS se chamavam por nomes fe

mininos - como Mary, Sally ou Hazl - ou usavam pronome 

feminino uns com os outros - ela, sua, etc. Como é comum em 

outros seminários, as 'senhoritas' do MIS se organizaram entre 

elas, confiando que o corpo docente as ignoraria, ou ficaria 
apático, ou as apoiaria". 

Ao mesmo tempo, ele nota, da dúzia de seminaristas que ele viu 

serem expulsos ou pressionados para saírem do MIS, raramente algum 

deles o era por imoralidade ou por incorreção. Trigilio comenta: 

"Na maioria das vezes, quando um sujeito era expulso do 

seminário era por ser católico demais. É claro, essa não era 

a razão que o seminário ou o diretor vocacional alegava aos 

bispos. Com freqüência, utilizavam justificativas acadêmicas 

e psicológicas para expulsarem um estudante demasiado 'con

servador' ou 'tradicional' assim como aqueles completamente 

ortodoxos. Mas os seminaristas imorais ou heterodoxos não 

tinham problema em ser ordenados, já que suas avaliações 

por parte dos docentes e pares era alva como um sumário 

de canonização. E com freqüência esses mesmos rapazes [dis

sidentes] deixavam o sacerdócio após alguns anos. Muitos 

bispos e superiores religiosos estão totalmente ignorantes do 

discurso duplo, da propaganda e fraude utilizados para iden

tificar, isolar e remover seminaristas 'católicos demais"'. 

Houve uma notável exceção ao padrão de expulsão testemunhado 

no MIS: 

"A polícia estadual veio até o seminário e prendeu um de 

meus colegas de classe porque ele supostamente foi até a casa 

de uma criança de 15 anos numa tarde e tirou fotos dela em 

roupas íntimas. Nós nunca descobrimos como é que ele co

nheceu aquela pobre criança, mas estávamos em meio a uma 

aula noturna quando o policial chegou com um mandado de 

prisão, o algemou, e o levou naquele mesmo instante, na fren

te de todo mundo. No dia seguinte, o jornal local publicou a 

história completa de um seminário católico acusado de cor

rupção moral de um menor e outras coisas". 

Trigilio aponta que, até o momento da prisão daquele seminarista, 

o suspeito estava recebendo excelentes avaliações por ser '"tolerante, 

191 



MICHAEL S. RO~I' 

flexível e com uma mente progressista' - ou seja, ele concordava com 
os professores em tudo". Ele explica: 

"Eu posso dizer o seguinte, embora não seja uma verdade 
absoluta: se um rapaz, durante sua carreira de seminarista no 
MIS, nunca teve nenhum conflito com os professores, h<i algo 
errado com ele. Se você fosse algo parecido com um ortodo
xo, deveria lutar com unhas e dentes para manter sua sanida
de e sua fé, e não era fácil, para nós, permanecer ali, para não 
falar da dificuldade em ser ordenado. A equipe de formação 
diria ao meu bispo que 'Ele está tendo problemas para se ajus
tar à teologia contemporânea; ele está agarrado a descrições 
arcaicas; ele continua muito rígido'. Mas quanto àqueles que 
eram abertamente homossexuais, seus bispos respectivos não 

eram informados". 

Quase tão ruim como as improbidades no MIS era o ensino aberta
mente herético que os seminaristas recebiam. Trigilio explica que na 
época em que ele começou no Mary Immaculate, 80% dos semina

ristas chegavam ao seminário com virtualmente nenhuma bagagem 

filosófica ou teológica. "Eles eram como folhas em branco", diz ele. 

"Muitos deles nem sequer haviam freqüentado uma escola 
católica no ensino médio. Eles estavam chegando ali partindo 

do zero, e a maior parte do que os padres dizia era, para a 
maioria deles, aceita sem críticas. Se eles chegassem ao Mary 
lmmaculate para pré-Teologia, e o padre professor os ensinas
se que só haviam seis sacramentos, eles acreditariam nele por
que nunca aprenderam outra coisa. Mas meus amigos e eu, 

que estivéramos em seminários anteriormente, éramos vistos 
como uma ameaça, porque sabíamos algo sobre o autêntico 
ensinamento da Igreja e a disciplina antes de chegarmos". 

Trigilio estima que a proclamação de heresias no Mary Immacula

te era mais intensa e aberta do que na maioria dos seminários: · 

"No MIS eles negavam dogmas da fé católica abertamente, 
na sala de aula e no púlpito, ou pelo menos semeavam semen
tes de dúvida e dissidência - quanto à divindade da pessoa 
de Cristo, à ausência de erro nas Escrituras, à infalibilidade 
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do magistério ordinário e assim por diante - enquanto que 
em outros seminários a heterodoxia seria muito mais sutil e 
encoberta, proferida de maneira menos óbvia. 

Todas as aulas eram horríveis do ponto de vista da orto
doxia, exceto nosso curso de Lei Canônica, ministrado por 
padres da Filadélfia. Todos os outros cursos de Teologia eram 
inacreditáveis. O Catecismo ainda não havia sido publicado 
àquela época, mas quase tudo o que eles diziam contradizia 
o Catecismo. 

Todos nós recebemos aquela nova teologia bíblica dizen
do que as Escrituras não são verdadeiramente inspiradas, 
que Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram nada de 
próprio punho, que os evangelhos foram na verdade escritos 
séculos mais tarde pela 'comunidade cristã', que todos os mi
lagres atribuídos a Jesus no Novo Testamento são fabricações, 
e por aí vai. Também tínhamos uma freira que nos ensinava 
liturgia. Ela sustentava que o sacrifício era uma idéia pagã que 
precisava ser expurgada da missa. Ela também nos ensinou 
que a Igreja só tinha seis sacramentos, uma vez que ela não 

podia receber [o sacramento da Ordenação]". 

Os seminaristas ortodoxos, diz ele, eram ridicularizados e humi
lhados em frente a toda a classe quando proferiam um ponto de vista 
tradicional, tal como citações de Santo Tomás de Aquino. Lembra 
Trigilio: 

"Um dia, num curso de Teologia Moral, o padre estava 
exaltando o princípio de O'Connell de 'faça o mínimo de mal 

e o máximo de bem possível'. Eu reagi dizendo que aquilo 
parecia contradizer a lei natural, quando Santo Tomás diz que 

devemos 'fazer o bem e evitar o mal'. Ao invés de responder 
minha objeção, o padre apenas disse, 'Não me venha citar To

más de Aquino, tudo o que você sabe fazer é repetir coisas que 
você aprendeu anos atrás, e exibir para seus colegas que você 
conhece algo antigo, mas na verdade você só é preguiçoso 
demais para estudar algo novo'. Essa era uma resposta típica: 
eles raramente ou nunca respondiam os pontos que eu levan
tava, apenas os desprezavam em nome das últimas novidades, 
por mais que aquilo contradissesse o ensinamento da Igreja". 
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O ponto alto de cada ano para Trigilio era uma conferência anual 
promovida pela Opus Dei aos seminaristas, durante a semana de Pás
coa. Ela atraía por volta de 150 seminaristas ortodoxos de todo o país. 
"Nós encóntrávamos os conferencistas ortodoxos top de linha numa 
semana cheia de catolicismo, sem adulterações", explica Trigilio. 

Era também uma chance para ele e uns poucos seminaristas orto

doxos do MIS de trocarem "histórias de guerra" com outros padres 

aspirantes que estavam em situação parecida. "Nós descobríamos que 

havia gente na maioria dos seminários passando pela mesma situa
ção", diz ele. "E recebíamos ensinamentos naquela conferência que 

nunca poderíamos ouvir no seminário, nem nos nossos sonhos mais 

loucos". 

A cada ano, contudo, havia uma ponta de frustração ao voltar 

ao Seminário Mary Immaculate, admite Trigilio. Os seminaristas que 

participavam da conferência se perguntavam, invariavelmente, por 

que não podiam receber o mesmo tipo inspiração que tiveram naque

la conferência, por que não podiam ter o apoio a suas vocações que 

receberam das pessoas que encontraram ali, e por que eles tinham 

que se sentir como se estivessem voltando para "o subsolo", como se 

estivessem vivendo na Inglaterra elisabetana, apenas para que suas 

vocações pudessem sobreviver por mais um ano. Reflete Trigilio: 

"A despeito da feroz caça às bruxas para desentocar os 
seminaristas ortodoxos e a dura campanha de doutrinação do 
resto deles aos moldes da teologia heterodoxa, ainda havia, 
tanto no seminário maior quanto no menor, alguns poucos 
homens bons que ainda sobravam. A despeito de todas as ad
versidades, muitos dos seminaristas ortodoxos eram capazes 
de 'jogar o jogo' e ser ordenados. O mais irônico é que em 
quase todo seminário há sempre padres muito bons, santos, 
devotos, ortodoxos e extremamente espiritualizados no corpo 
docente que o ajudam a passar por isso o melhor que eles 
podem. Como a resistência francesa durante a Segunda Guer
ra Mundial, havia um apoio claridestino, subterrâneo, para 
preservar a tradição, a piedade, e o ensinamento ortodoxos. 
Lamentavelmente, os maus elementos se destacam e ganham 
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atenção, mas havia alguns padres fantásticos em St. Mark e 
no Mary Immaculate, que humilhavam os outros. A gentileza, 
o apoio e fidelidade deles não devem ser omitidos, nem mes
mo pela maioria barulhenta que almejava reconstruir a Igreja 
Católica à sua imagem e gosto. Ainda mais frustrante era que 
muitos bispos bons, devotos e ortodoxos eram freqüentemen
te blindados no acesso à verdade por alguns membros do cor

po docente, administradores, diretores vocacionais ou buro
cratas diocesanos. Os bons homens não sabem, os medíocres 
não ligam e os maus estão no comando". 

*** 

Embora a experiência do Padre John Trigilio possa parecer espe
cial e até mesmo uma exceção, infelizmente esse não é o caso. Todos 
os anos, dezenas de homens são submetidos às mesmas táticas visan
do a que suas vocações sejam minadas. O candidato ideal ao sacerdó
cio, aos olhos de muitos dos encarregados de formá-los, é o homem, 

jovem ou velho, que chega como uma folha em branco, conhecendo 
pouco da substância da fé católica. Obviamente, esses são homens 
mais facilmente amoldáveis à própria imagem dos professores. Aque
les que de fato entendem a fé católica tal como ensinada pelo magisté
rio da Igreja são vistos como uma ameaça ao status quo de confusão 

e ao esquerdismo moral e religioso. 

São relativamente poucos os homens jovens que querem ou mes
mo que são capazes de enfrentar o tipo de atmosfera deprimente en

contrada com muita freqüência em alguns seminários, avançando até 

a ordenação sacerdotal. O jogo da inquisição vocacional pode ser 
brutal, dizem muitos padres ortodoxos e ex-seminaristas. Quão mais 
jovem e imaturo é o seminarista, mais difícil é carregar a cruz de um 

martírio branco visando a atender ao seu chamado.11 
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CAPÍTULO 10 

CABEÇAS NA AREIA 

DE COMO AS QUEIXAS QUANTO AO PÉSSIMO ESTADO 
DOS SEMINÁRIOS FORAM IGNORADAS 

"As queixas quanto a erros doutrinais, abusos litúrgicos e até mesmo má 

conduta pessoal nos seminários dos EUA tornaram-se rotina hoje em dia". 

- FRANCIS X. MAIER, 

ex-editor do National Catholic Register 

Se é tão óbvio que há algo de errado com os seminários católicos 

e a educação dos futuros padres, uma questão que obviamente se co

locaria é: será que as autoridades estão cientes dessa situação injusta 

e heterodoxa, e caso o estejam, o que está sendo feito a esse respeito? 

A resposta não é tão fácil ou direta quanto a questão, mas basta dizer 

que muitos daqueles em posições de autoridade na Igreja Católica 

estão cientes, já há muito, que um padrão de discriminação ideológica 

tem se alastrado nos seminários católicos. Outros preferem não saber., 

ou optaram pela postura doentia de negar tal realidade. 

Mais de duas décadas atrás, o Papa João Paulo II parecia já haver 

bem compreendido a crise dos seminários nos Estados Unidos. É bem 

sabido que Karol Wojtyla visitou os seminários norte-americanos 

quando ainda era cardeal, por uma pura preocupação com a forma

ção dos futuros padres, durante uma viagem internacional realizada 
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apenas um ano antes de ele haver sido eleito à Sé de Pedro. Ainda as
sim, os encarregados dos seminários receberam com choque a ordem 

dada em setembro de 1981 por João Paulo para que se examinasse os 
seminários dos Estados Unidos. Àquela época, no que era somente o 

terceiro ano de seu pontificado, o papa já havia enfatizado repetidas 

vezes a necessidade de uma conformidade doutrinal entre os teólogos 

católicos. No correr do ano anterior, em caso que recebeu bastante 

publicidade, o papa censurou o teólogo suíço Padre Hans Küng por 

atacar certos dogmas da fé católica, incluindo a infalibilidade papal. 

Assim, quando o Arcebispo John R. Roach, 1 então presidente da Con

ferência Nacional de Bispos Católicos, anunciou a investigação dos 

seminários americanos pelo Vaticano, o New York Times relatou que 

o plano "chamou a atenção de alguns chefes de seminários, que crêem 

que esse estudo pode resultar numa tentativa de extirpar dissidentes 

e sufocar a liberdade acadêmica".2 De acordo com o Times, nenhum 

dos críticos do plano do Vaticano permitiria que seu nome fosse di

vulgado. Mas um dos educadores de um seminário chamou o estu

do de "caça às bruxas", dizendo que as autoridades dos seminários 

dos EUA não haviam requerido tal exame. Um outro crítico anônimo 

previu que o estudo seria usado para impor a "ortodoxia doutrinal" 

e para "apavorar todo mundo".3 Se há algo que a reportagem do 

New York Times revela é que os educadores nos seminários dos EUA 

admitem estar fazendo tudo o que lhes apraz, em total desprezo da 

ortodoxia e da lealdade à Igreja universal. E eles não queriam ser in

comodados por ninguém em Roma. 

O Vaticano indiciou o Bispo John Marshall4 de Burlington, Ver

mont, para coordenar o projeto nos Estados Unidos, auxiliado por 

outros 40 bispos, 19 superiores religiosos e 57 padres que haviam 

trabalhado como educadores em seminários. Refletindo sobre o ocor

rido, alguns anos mais tarde, o Arcebispo Edwin O'Brien5 ofereceu 

uma explicação para as visitas planejadas: "Na aurora do Vaticano 

n, uma grande ênfase foi colocada no aspec~o pastoral da formação, 

sobre o quão necessário era que o padre fosse um comunicador eficaz; 

se ele era capaz de atingir as necessidades psicológicas das pessoas; 

e se estava consciente do evangelho social da Igreja" .6 Conseqüente-
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mente, diz ele, alguns homens estavam sendo ordenados sem estarem 
prontos para a "longa jornada que é o sacerdócio" .7 

Muitos católicos fiéis têm fornecido provas conclusivas da pre
sença de um pensamento heterodoxo e um treinamento litúrgico 
deficiente entre os padres recém-ordenados - fruto dos seminários 
de 1970. Num editorial de outubro de 1981 no National Catholic 

Register, Francis X. Maier explica que o estudo demonstrava uma 
preocupação crescente por parte do Vaticano quanto à situação dos 
seminários americanos. "Isso não é surpresa para ninguém" ele es
creve. "As queixas quanto a erros doutrinais, abusos litúrgicos e até 
mesmo má conduta pessoal nos seminários dos EUA tornaram-se ro
tina nos dias de hoje". 8 O Padre Kenneth Baker, editor da Homiletic 

and Pastoral Review, também confirma a situação percebida pelos 
católicos no início dos anos 80. "Está claro para muitos padres e lei
gos envolvidos na vida da Igreja", escreve ele, "que muitos seminários 
têm problemas sérios" .9 Durante anos, ele acrescenta, os padres e os 
membros do laicato envolvidos com a Igreja escreveram para Roma 

solicitando que algo fosse feito quanto ao triste estado de coisas nos 
seminários dos EUA. Mas Baker foi mais além, identificando a cone
xão entre esse estado ruim e a crise vocacional. Referindo-se a um edi
torial que ele redigira em 1973, Baker relata que havia questionado 
padres de todo o país quanto a se eles estimulavam ou não os jovens 
a entrarem para o seminário. O que ele descobriu foi estarrecedor; a 
maioria dos padres, de fato, não o fazia. As razões, ele explica, eram: 
"1) o colapso de disciplina e moral nos seminários, e 2) a ausência de 
um sólido ensinamento católico (para não falar das queixas quanto a 
erros doutrinais, heresias e a noção meramente situacional da ética)". 
Em 1982, diz Baker, ele não tinha razões para mudar essa visão. "Eu 

estou convencido de que aquilo era correto àquela época, e de que 
isso ainda é correto", ele escreve. 10 

Maier, ex-editor da Register, previu que o resultado do estudo do 
Vaticano seria o fechamento de diversos seminários, uma vez que em 
1981 havia muito poucos seminaristas para o número existente de 
instituições. Isso deixaria alguns desses educadores problemáticos sem 
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emprego. Assim, acreditando que a ortodoxia seria o critério primeiro 
para avaliação, os dissidentes naturalmente iriam tremer nas bases. 
Com um panorama de esperança, o Register, assim como muitos ca
tólicos americanos que estavam preocupados com a má qualidade 
dos padres saídos dos seminários, viu a iniciativa do Vaticano como 
uma oportunidade de purificar os seminários americanos em ruínas. 

A equipe das visitas, popularmente chamada de Comitê Marshall, 
elaborou as orientações gerais e as questões a serem feitas. O prefácio 
do estudo de 103 páginas aponta que "foram levantadas questões 
abarcando, sob diversos aspectos, a correta adesão ao magistério, es
pecialmente no tocante a assuntos como a natureza do sacerdócio, 
o celibato, o ministério não-ordenado, a justiça social, a formação 
da consciência e similares". 11 Cada um dos seminários tinha, primei
ramente, a chance de uma "auto-avaliação", um relatório avançado 
em resposta a um extenso questionário. Em seguida um comitê de 
avaliação composto por cinco homens, incluindo um bispo e um su
perior religioso, visitava cada seminário durante três dias, após o que 
eles transmitiam um relatório oral à administração do seminário e 
ao bispo local. O comitê então reportava suas conclusões ao Bispo 
Marshall, que por sua vez as transmitia a Roma, após consultar o 
seminário em questão. 

"Muitos seminários", admite o Arcebispo O'Brien, "perceberam 
que não estavam dando a ênfase devida à espiritualidade e à vida 
interior" .12 Embora O'Brien e outros bispos americanos sintam que 
esse processo de avaliação tenha sido muito bem sucedido, outros o 
julgaram, ao final, corno um mero evento de fachada. 

O Padre John Trigilio diz ter ficado esperançoso ao saber que Mar
shall comandaria a equipe de visitas, de que o Vaticano finalmente 
faria alguma coisa quanto aos sérios problemas que assolavam os 
seminários dos EUA. Marshall era considerado um bispo "conserva
dor", e Trigilio o conhecia de um retiro e conferência anuais profe
ridos para seminaristas pela Opus Dei, pró:1(imo a Boston. "Diversos 
seminaristas foram até ele e disseram, 'bispo, se você quiser qualquer 
informação, podemos fornecê-las'". Trigilio, contudo, ficou surpreso 
com a resposta de Marshall. "Ele disse, 'vejam, meninos, isso não é 
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uma caça às bruxas. Nós apenas iremos aos seminários para apurar o 

que é que eles estão ensinando'", aparentemente referindo-se ao arti

go do New York Times. "O bispo de Vermont estava de fato dizendo, 

'Nós não queremos descobrir coisas demais'", lamenta Trigilio. Ele 

também ficou surpreso com o uso do termo "caça às bruxas" pelo bis

po, o que lhe pareceu irônico, tendo em conta que "os seminários e as 

dioceses instauraram uma verdadeira caça às bruxas para identificar, 

descreditar e remover os seminaristas ortodoxos que ameaçavam o 

status quo dos dissidentes". Olhando para trás e constatando a falta 

de resultados gerados pelas visitas aos seminários ao redor do país, 

ele considera que o Comitê Marshall foi algo "análogo à indústria de 

tabaco que conduz seus próprios testes médicos, querendo saber se o 

fumo provoca ou não câncer". 

Quando a equipe do Vaticano veio ao Mary Immaculate, o se

minário de Trigilio em Northampton, Pensilvânia, "encíclicas papais 

surgiram misteriosamente", diz ele, "como se nós realmente apren

dêssemos com elas". Coisas que eles nunca fizeram, como a benção 

do Santíssimo Sacramento, passaram subitamente a ser feitas. Era um 

grande espetáculo. E assim que a delegação partiu, as encíclicas foram 

colocadas de volta em prateleiras remotas; os terços foram colocados 

de volta nas gavetas, e os trajes eclesiais guardados nos armários. "As

sim como a bella figura que os nazistas interpretaram quando a Cruz 

Vermelha visitou os campos de concentração, os administradores do 

seminário 'fizeram o que tinha de ser feito e disseram o que tinha de 

ser dito' quando o comitê estava ali presente", diz ele. 

"Eu passei por quatro anos de estudos de graduação no 

Mary Immaculate e em nenhum momento tivemos contato 

com encíclicas papais, os 16 documentos do Vaticano II ou a 

Suma Teológica. De fato, 99% de meus colegas nunca havia 

ouvido falar, nem nunca haviam usado o Enchiridion Symbo

lorum de Denziger, 13 a despeito de que até mesmo o Catecis
mo de hoje utiliza referências do Denziger por toda a pane". 

O Padre Eduard Perrone, da arquidiocese de Detroit, se lembra de 
quando o Comitê Marshall veio ao Seminário St. John em Plymouth, 

Michigan. Ele já havia sido ordenado há muitos anos àquela época, 
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mas ainda tinha familiaridade com os principais problemas da escola. 
O seminário havia encalhado sob a reitoria de Kenneth Untener, que 
fora nomeado bispo de Saginaw em 1980 aos 43anos. Alguns católi
cos da área de Detroit acreditam que o principal problema ali era a 
homossexualidade crescente entre professores e seminaristas, diz ele, 
que abriu toda uma caixa de Pandora de outros problemas, seguindo 
o adágio que diz que "toda heresia começa abaixo da cintura". 

Os ex-seminaristas de lá relatam que as panelinhas gays se diver
tiam à sombra do campo de golfe do seminário, e todos na casa sa
biam o que eles estavam fazendo. Esse contínuo drama noturno foi 
apelidado de "Espectro sob as Estrelas" . 14 Algumas semanas antes do 
previsto para a chegada da equipe de avaliação, Perrone convenceu 
dois de seus amigos que eram seminaristas ali a lhe ditarem toda a 
história da decadência moral e teológica que acometia a escola. Como 
as autoridades do seminário trabalhavam com perspicácia para mi
nimizar o contato entre os estudantes e os bispos visitantes, Perrone 
escreveu um documento com base em suas histórias. "Eu descrevi as 
aulas que estavam sendo dadas, o corpo docente, a vida estudantil, as 
peripécias litúrgicas", diz ele. 

O Arcebispo Ignatius J. Strecker15 de Kansas City, Kansas, liderou 
a equipe do Vaticano em St. John. Numa noite, por volta das três da 
manhã, enquanto o arcebispo dormia, Perrone entrou nas instalações 
do seminário e passou o documento por baixo da porta de Strecker. 
"Eu sei que ele o leu", lembra Perrone, "porque o Cardeal Szoka 16 fi
cou muito descontente com essa minha intervenção. Eu coloquei meu 
nome na carta. 

"Eu também sei que quando a equipe do Vaticano chegou, St. John 
tentou limpar a situação e fazer com que tudo parecesse estar bem. 
Um dos professores, que não usara gola romana no seminário desde 
antes do concílio, apareceu para as aulas durante a avaliação utilizan
do seus trajes eclesiais, com gola e tudo. Diversos padres professores 
fizeram o mesmo. Era tudo teatro" .17 

O Padre Justice Wargrave"' era seminarista na época da visita de 
quatro dias do Vaticano a St. John. Também ele comenta que era es
tranho ver os professores usando gola romana. 
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Alguns dos seminaristas envolvidos, diz ele, estavam fazendo pres

são para poderem falar pessoalmente com a equipe visitante, e algu

mas dessas entrevistas foram feitas em privado. Então, no último dia 

da visita, aparentemente em resposta às muitas queixas que os visi

tantes estavam ouvindo dos seminaristas, um "fórum improvisado" 

foi realizado durante cerca de 90 minutos, lembra Wargrave. "Cerca 

de 30 pessoas - e nenhum membro do corpo docente - estavam pre

sentes. As rainhas tentaram defender o status quo", diz ele. 

O padre jesuíta Paul Mankowski, professor de Línguas do Anti

go Testamento no Pontifício Instituto Bíblico em Roma, estava es

tudando na Escola de Teologia Weston em Cambridge, Massachu

setts, quando a equipe de avaliação veio então aos Estados Unidos. 

"Alguns de nós esperávamos poder ver os visitantes em privado, e 

contar-lhes a verdadeira história sobre o que estava acontecendo ali", 

diz ele. "Eles se encontraram com dois ou três estudantes, apenas os 

cachorrinhos pré-selecionados pela escola, e então anunciaram que 

não dariam mais entrevistas. E, é claro, Weston recebeu uma avalia

ção brilhante", acrescenta, explicando que essa instituição merecia, 

não elogios, mas uma severa reprimenda. 

Charles Wilson, fundador e diretor da Fundação St. Joseph, tam

bém se lembra do Comitê Marshall. Ele estava trabalhando para ob

ter seu diploma de Mestre em Estudos Teológicos na Escola de Teolo

gia Oblate em San Antonio, Texas. A julgar pela avaliação brilhante 

recebida pela Oblate nessa visita, ele também concluiu que "a coisa 

era uma farsa total". Além da óbvia inobservância da ortodoxia nas 

aulas, diz ele, o problema da Oblate advinha de que a maioria dos 

estudantes era leiga. Na verdade, o diploma de mestrado em Teologia, 

comumente reservado para aqueles que serão ordenados ao sacerdó

cio, era oferecido para homens e mulheres leigos. 

Anthony Gonzales era um seminarista estudando para a diocese 

de Santa Rosa quando o Comitê Marshall chegou em St. Patrick em 

Menlo Park, Califórnia. "O corpo docente mudou um monte de coi

sas para se preparar para a visita", lembra ele. Eles substituíram livros 

heterodoxos por títulos ortodoxos. Fizeram com que os seminaristas 

203 



MICHAEL S. ROSE 

vestissem traje eclesial, coisa que nunca haviam sido feita, e as aulas 
foram "amenizadas, para passar a impressão de que o seminário era 
ortodoxo, quando definitivamente ele não o era". 

Quando a equipe do Vaticano visitou o seminário de Cincinnati no 
Atheneum de Ohio, o Padre William H. Hinds lembra ter esperado 
que eles "chegassem montados em seus cavalos brancos e salvassem o 
seminário". Mas eles mais pareciam estar montados sobre mulas, diz 
ele. Ele também lembra que as autoridades do seminário dificultavam 
o contato pessoal com os bispos visitantes. "Nós tínhamos de ir até 
o escritório para nos inscrever para um encontro, e então nos diziam 
que poderíamos falar com um dos bispos 'se sobrasse tempo"'. Mui
tos dos seminaristas que queriam dizer tudo o que pensavam quanto 
às condições "deploráveis" da atmosfera moral e espiritual ali ficaram 
intimidados. Se você se inscrevesse, ele explica, você seria repreendido 
pelas autoridades do seminário, e eles perguntariam por que é que 
você queria um encontro secreto, perguntando "você irá contar seus 
próprios pecados ou os do seminário?". 

Hinds finalmente pôde encontrar-se com um bispo. Na esperan
ça de ser recebido por um tipo como Savonarola, que faria algumas 
cabeças rolarem, ele deparou-se, na verdade, com um bispo idoso de 
fala mansa da Pensilvânia. "Ele parecia ser apenas um padre comum, 
apenas verificando algo que nem precisava ser verificado", relembra 
Hinds. Toda aquela visita foi algo altamente burocrático e superficial, 
diz ele. "Quando o bispo descobriu que eu sabia falar latim, ele con
duziu toda a entrevista em latim", o que Hinds disse ter sido bizarro e 
cômico. "Eu fui tão franco quanto poderia ter sido em latim", brinca. 
Ao final, ele percebeu que os visitantes não iriam compreender o que 
realmente estava acontecendo, e provavelmente nem queriam mesmo 
saber. "Eles perguntaram às autoridades do seminário como eles es
tavam, e eles disseram 'ótimo', e a equipe de avaliação ficou feliz ao 
ouvir essa resposta". 

Quando o Padre Norman Weslin soube que uma equipe de visita 
do Vaticano iria visitar o Seminário Sacred Heart em Hales Comer, 
Wisconsin, ele nutriu uma esperança similar de que os bispos tives-
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sem algum interesse em resolver problemas fundamentais. Weslin, 

enquanto seminarista, tinha uma reputação de pessoa franca. Ele 

questionava abertamente os professores que estavam em conflito com 

o magistério. Outros seminaristas, ele relata em sua autobiografia, 

queriam viver sua ortodoxia de forma sub-reptícia: "eu pedi a eles 

que, caso quisessem manter-se anônimos, que me passassem então 

informação quanto aos ensinamentos heréticos com datas, horários, 

locais e professores. Eu disse a eles que iria escrever um relatório para 

a equipe de investigação de seminários do papa".18 

Quando a equipe de visitas chegou, disse Weslin, as autoridades do 

seminário "enviaram vigilantes, a maioria deles homossexuais, para 

guardar os corredores e determinar quem poderia ver a equipe de 

investigação do papa" .19 Weslin foi ao reitor do seminário e lhe disse 

ter a intenção de expor os ensinamentos do seminário à equipe, assim 

como o falso plano de estudos utilizado para enganar a equipe, dan

do-lhes a falsa impressão de que a teologia que estava sendo ensinada 

ali era de linha ortodoxa. O falso programa de estudos do ano lista

va ótimos livros didáticos católicos e outras referências, mas, escreve 

Weslin, o que os seminaristas recebiam eram fotocópias de trabalhos 

de Andrew Greeley20 e outros dissidentes. "O material ortodoxo era 

raramente ou mesmo nunca usado". 

À conclusão do longo processo de coleta de informação de todos 

os seminários da nação, o Vaticano publicou diversos relatórios em 

tom cauteloso, expressando uma satisfação geral com o estado da 

maioria dos seminários dos EUA, ainda assim expressando uma tê

nue esperança de que algumas falhas ou descuidos fossem corrigidos 

em pouco tempo. O estudo, contudo, nunca chegou a ser publicado. 

Em outubro de 1986, o Cardeal William Baum,21 prefeito da Congre

gação Vaticana para Educação Católica - um americano - publicou 

uma declaração dizendo que uns poucos seminários "têm uma ou 

mais deficiências sérias", mas não ofereceu mais detalhes para além 

de sua preocupação com "um ensino fraco", o uso de homens e mu .. 

lheres leigos para direção espiritual, e a presença de não-seminaristas 

numa quantidade excessiva de cursos. Sua maior preocupação era 
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com o desenvolvimento da identidade do padre no seminário. Em sua 
declaração, ele escreve: 

"Nossa mais grave recomendação é que se desenvolva um 
conceito claro do sacerdócio ordenado, que se promova a na
tureza especializada da formação sacerdotal em concordància 
com o que é afirmado sobre os seminários no Concílio Vati
cano II, que se aprofunde a formação acadêmica para que ela 
se torne mais própria e adequadamente teológica (com uma 
atenção mais clara e certeira ao magistério em alguns cursos), 

e que se garanta que os seminaristas desenvolvam uma boa 

compreensão da contribuição específica que o padre deve pro

ver em cada situação pastoral". 

Em 1998, o Bispo Marshall proveu o mais abrangente relatório 
da investigação encomendada pelo Vaticano aos bispos dos EUA. Em

bora ele tenha citado que o estudo revelou algumas claras deficiên
cias, incluindo dissidência de alguns ensinamentos fundamentais da 
Igreja, os bispos americanos interpretaram as palavras do Vaticano, 
em última análise, como defensoras do estilo americano de educação 
católica em tempos pós-conciliares. 

Aquilo que fora pensado como uma "investigação feita pelo Va
ticano" teve muito pouco que ver com o Vaticano, parece. Embora 
tenha sido a Santa Sé quem encomendara o projeto de visitas, os es
colhidos para a inspeção pareciam antes estar trabalhando para satis
fazer os bispos americanos do que para fornecer dados a Roma. Ral
ph Mclnerny, professor de Filosofia na Universidade de Notre Dame, 
bem sintetiza o processo: 

"Por décadas viemos ouvindo histórias sobre treinamen
tos para padres e instituições religiosas que fariam Boccaccio 
enrubescer. E ainda assim a força-tarefa formada pelos bispos 
dos EUA durante os anos 80 para observar os seminários dis
se que tudo ia bem. Aqui de fato houve uma falha da parte 
dos homens da Igreja, que deveriai:n ter feito um esforço de 
imparcialidade diante dos fatos que eles supostamente esta

vam investigando". 22 
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Uma possível conseqüência positiva das descobertas do Comitê 
Marshall - quaisquer que estas tenham sido - é que elas podem ter 
causado a convocação do Sínodo dos Bispos ocorrido em 1990. Na
quele ano o Papa João Paulo II dedicou o encontro ao tema "A forma
ção dos padres nas circunstâncias atuais". Ao final, os procedimentos 
do Sínodo foram publicados no Diretório para a vida e o ministério 

dos presbíteros e na exortação apostólica Pastores Dabo Vobis, am
bos fornecendo diretrizes concretas para uma autêntica reforma dos 
seminários no mundo. 

A década de 1980 - década da avaliação dos seminários enco
mendada pelo Vaticano - foi indiscutivelmente a pior época dos se
minários americanos. Durante a confusão dos anos 70, as teologias 
progressistas e as abordagens experimentais da liturgia eram ao me
nos, por vezes, equilibradas por "remanescentes" conservadores e in
teligentes que haviam sido treinados antes do concílio. Mas em 1980 
a revolução havia tomado por completo a maioria dos seminários.23 
A década de 1980 foi a crista da onda da subida dos progressistas 

ao poder. Àquela época, a experimentação litúrgica foi sistematizada 
numa série de abusos que haviam se tornado "normas" nos seminá
rios; a teologia moral se tornara confusa, o que se fazia reflttir prati
camente na vida moral dos professores e estudantes. 

Um dos pontos mais importantes, contudo, era que em 1980, car

reiristas da administração de seminários haviam trabalhado - .talvez 
de forma independente uns dos outros - para identificar e extirpar 
seminaristas com os quais eles discordassem. Esses homens injusta
mente discriminados eram seminaristas, como indicaria o Arcebispo 
Curtiss uma década mais tarde, que aceitavam e defendiam os en
sinamentos da Igreja, especialmente em temas de moral sexual e de 

sacerdócio. 

A despeito de tantos esforços por parte dos progressistas, no iní

cio dos anos 90 padres um tanto mais conservadores emergiram dos 

seminários. O historiador James Hitchcock teoriza que, tendo mui
tos desses padres ordenados nos anos 90 visto em primeira mão a 

destruição trazida pela crise do sacerdócio que se seguiu ao concílio, 
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eles desejaram um sacerdócio refundado sobre a autêntica tradição 
da Igreja. 

"Enquanto muitos padres mais velhos continuam insistindo que 
tudo o que aconteceu a partir de 1965 é uma verdadeira renovação, 
ao mesmo tempo em que ralham contra as forças da ortodoxia, os 
jovens vêem com clareza a destruição que foi provocada em nome do 
'novo', e que o caminho para uma Igreja saudável e vibrante repousa 
numa direção bem diferente", ele escreve em 1999. 24 Uma espécie de 
fosso às avessas entre as gerações começou a crescer durante os anos 
Clinton: os homens jovens e conservadores almejando viver a vida 
sacerdotal tal como a Igreja define o ministério, contra padres "radi
cais" de meia-idade visando a reformular o sacerdócio e toda a Igreja 
com base num senso equivocado de renovação. Hitchcock descreve 
esses velhos radicais: 

"Os clérigos cujas vidas parecem hoje arruinadas, e que 
desferem coices quase que compulsivamente contra todo e 
qualquer sinal de renovada ortodoxia, foram em sua maioria 
vítimas de um processo que eles mesmos não entenderam, ar
rastados por forças culturais que de modo algum foram ca
pazes de prever ... É no entanto essa a geração de padres que 
controla muitas dioceses e ordens religiosas, e eles amiúde têm 
um caráter implacável. Tendo obtido êxito em sua rebelião, 30 
anos atrás, destruindo o sistema tradicional de autoridade, eles 
agora empregam com freqüência táticas de controle e intimi
dação que os superiores religiosos pré-conciliares, obedientes 
às regras, jamais nem sonhariam usar. Com exceção de alguns 
poucos lugares abençoados, o clero jovem ortodoxo terá, ago
ra, de enfrentar diversos estágios de sofrimento até chegar o 
dia - se é que ele de fato chegará - em que finalmente estarão 
aptos a definir o rumo a ser tomado por suas comunidades".25 

Parte da "implacabilidade" desses religiosos foi evidenciada nos 
programas de formação dos seminários. Essas táticas de controle e 
intimidação são usadas sistematicamente em seminários e escritórios 
vocacionais para identificar e extirpar vocações ortodoxas, precisa
mente para que o jovem conservador não possa se instalar em sua 
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diocese ou ordem religiosa. Hitchcock comparou esse estado de coi
sas com as condições dos anos de Contra-Reforma. A autêntica re
forma, diz ele, não foi lograda pelo clero mais velho, cujas memórias 
remontavam aos tempos anteriores ao surgimento do protestantismo, 
"muitos dos quais estavam confusos, passivos e bloqueados em pa
drões de vida imoral" .26 Coube a uma nova geração de padres, que 
por sua vez não tinha memória da vida antes do protestantismo, rea
lizar uma genuína reforma. Chega a causar dó a situação dos radicais 
idosos, que pensavam estar oferecendo um tamanho progresso, mas 
que viveram para testemunhar que a Santa Mãe, a Igreja, ainda sabe 
o que é o melhor, e que as novas gerações de padres não estão interes
sadas em idéias e agendas datadas. 

Lentamente, no progredir da década de 1990, católicos testemu
nharam mais e mais reformas genuínas na Igreja, uma mudança de 
rumo do experimental "espírito do Vaticano II" para um concreto 
reestabelecimento da fé e cultura católicas. De igual modo, alguns 
bolsões dos Estados Unidos, como mencionado no Capítulo 1, co
meçaram a ver um significativo aumento de vocações ao sacerdócio e 

um saudável aumento de ordenações a cada ano. As novas vocações, 
de fato, são freqüentemente o produto de faculdades católica.s novas 
ou revitalizadas como a Ave Maria, Christendom, Universidade Fran
ciscana of Steubenville, e Faculdade Thomas Aquinas. Elas amiúde se 
originam em famílias de resistentes, que educam seus filhos em casa 
ou que estão envolvidos em diversos "movimentos" ortodoxos que se 
sustentam pela fé dinâmica do laicato. 

Outro fenômeno relacionado, surgido nos anos 90, foi a espécie 
de "fuga de cérebros", saídos das dioceses progressistas rumo àquelas 
ortodoxas. Em parte por conta de uma maior consciência da guerra 
cultural que estava sendo travada na Igreja, alguns jovens, freqüen

temente guiados por pais ou padres ortodoxos, começaram a buscar 
dioceses que apoiassem suas vocações ao invés de desencorajá-las 
ou sabotá-las. A esse respeito, o teólogo jesuíta moderno Padre John 
Hardon identificou como causa fundamental da crise de vocações 

uma falta de vida católica autêntica. Hardon, que trabalhou para a 
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Santa Sé durante décadas, disse, "nas dioceses ou ordens religiosas 
nas quais os jovens podem testemunhar uma autêntica vida católi

ca, as vocações florescem. Nas outras, as vocações ao sacerdócio e à 
vida religiosa definham" .17 A teoria de "sobrevivência dos mais for
tes" proposta por Hardon explica porque as dioceses ortodoxas têm 

um número de vocações e padres desproporcionalmente maior que as 

outras. É um processo lógico e natural. 
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CAPÍTULO 11 

UMA PROFECIA AUTO-REALIZÁVEL 

O ÓDIO MORTAL CONTRA O SACERDÓCIO MASCULINO E 
CELIBATÁRIO CRIOU UMA ESCASSEZ ARTIFICIAL DE PADRES 

"Em primeiro lugar, muitos [dos atuais seminaristas] tiveram diversas ex

periências sexuais. Suas histórias são diferentes das nossas. Também estou 

surpreso com a franqueza com a qual eles discutem suas vidas pessoais. Isso 

é ótimo". 

- REMBERT WEAKLAND, arcebispo de Milwaukee 

Em capítulos precedentes, eu me referi não poucas vezes ao desejo 

que parte dos padres e freiras nos altos escalões e outras pessoas têm 

de "repensar" o sacerdócio católico. Essa reforma exerce um papel 

crucial na crise de discriminação ideológica, na qual homens bons, 

ortodoxos e leais à Igreja Católica são dispensados como sendo inap

tos ao sacerdócio. É importante entender esse papel da "reinvenção"; 

quem está promovendo tal idéia, e por quê? Como escreve o Arcebis

po Curtiss, "a 'crise' vocacional é promovida por pessoas que querem 

mudar a agenda da Igreja"; eles se esforçam, então, para eliminar 

candidatos ao sacerdócio que não apóiem suas visões políticas - vi

sões essas, é bom notar, que não são as da Igreja. Curtiss fala espe

cificamente de sujeitos que tem um "ódio mortal" pelo sacerdócio 

masculino e celibatário e são, contudo, responsáveis pela promoção e 

fomento de vocações. 
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Esses "inimigos morrais" também vêm a ser profetas apocalípticos 
que estão a prever uma drástica queda no número de padres já há 
décadas. Ao mesmo tempo, eles viram essa redução no número de 
padres e essa crise vocacional como um chamado profético à aplica
ção de mudanças profundas na Igreja. O padre dominicano Franck 
Norris, por exemplo, escrevendo na revista Ligourian em 1997, acre
ditava que a situação das vocações à época era tão sombria que ele 
se perguntava, "O que devemos fazer: enfrentar essa tempestade ou 
abandonar o barco e rever nossa perspectiva quanto às vocações e ao 
sacerdócio?" .t Norris admite que os profetas do apocalipse "discerni
ram" que a presente escassez nas vocações "representa um movimen
to do Espírito Santo para que se expanda a gama de candidatos" ao 
ministério sacerdotal.2 Muitos, a maioria dos quais padres e freiras, 
presumem que a redução do número de padres não seja da ordem 
da fé, mas antes uma crise institucional alimentada pelas restrições 
da Igreja quanto ao celibato. Eles pedem, como se pode presumir, o 
fim de tal disciplina; solicitam que os padres sejam autorizados a se 
casar e que padres afastados sejam reintegrados para que se possa 
resolver a crise. Esse mesmo grupo acredita que a habilidade da Igreja 
em atrair vocações é refreada pelos efeitos colaterais advindos da re
pressão sexual "imposta" pelo celibato: escândalos de pedofilia e um 
sacerdócio acusado de ser dominado por homossexuais. 

Muitos daqueles que promovem esse ódio ao sacerdócio mascu
lino e celibatário valeram-se durante muito tempo do "espírito do 
Vaticano II", a despeito da gritante contradição entre um elemento e 
o outro. Na verdade, o Concílio Vaticano II reitera claramente a im
portância do celibato sacerdotal no rito latino. De acordo com Pres
byterorum Ordinis, 

"Pela virgindade ou pelo celibato observado por amor do 
reino dos céus, os presbíteros consagram-se por um novo e ex
celente título a Cristo, aderem a Ele mais facilmente com um 
coração indiviso, n'Ele e por Ele mais livremente se dedicam 
ao serviço de Deus e dos homens, com mais facilidade servem 
o seu reino e a obra da regeneração sobrenatural, e tornam-se 
mais aptos para receberem, de forma mais ampla, a paterni

dade em Cristo". 3 
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Não obstante, o sacerdócio masculino e celibatário tomou-se um 

dos assuntos mais controversos com relação à Igreja ao final do sécu

lo XX. Antes do Concílio Vaticano II, o papel do celibato na vida dos 

padres não era questionado ou discutido pelos católicos com muita 

freqüência. Não se tratava de um assunto que dissesse respeito aos lei

gos, e nem era visto como algo que repelisse as vocações sacerdotais. 

Contudo, desde 1960, o celibato evoluiu para o status de um "assun

to difícil", ligado aos temas da homossexualidade e da ordenação de 

mulheres. 

Aqueles que apóiam uma abertura à ordenação sacerdotal de ho

mens casados baseiam-se na hipótese de que prescindir da disciplina 

da Igreja quanto ao celibato iria aumentar enormemente o número e 

a qualidade dos homens que serviriam a Igreja enquanto padres. Com 

a severa redução no número de padres e seminaristas em algumas par

tes dos EUA durante as últimas três décadas, esse argumento torna-se 

ainda mais atraente. Algumas pessoas, como o sociólogo e ex-padre 

Richard Schoenherr, autor de Full Pews, Empty Altars,; sustenta que 

o "celibato obrigatório" é a causa por trás da redução no número de 

padres, a despeito de que nossos seminários estavam completos para 

além de sua capacidade 40anos atrás, quando a disciplina do celibato 

era exatamente a mesma dos dias de hoje. "Para ser autenticamente 

religioso", ele sustenta, "o ministério católico deve abrir-se ao poder 

carismático transformador dos casamentos da mesma maneira como 

se abre ao celibato".4 Alguns poderiam argumentar -de fato, muitos 

o fazem - que ordenar mulheres também poderia ajudar a encher os 

contingentes no sacerdócio. Para o contingente feminista, a redução 

no número de padres promete abrir caminho à ordenação de mulhe

res. A restrição do sacerdócio aos homens celibatários é vista como 

um último vestígio de patriarcado, de um sistema de controle, poder 

e sexismo que irá inevitavelmente colapsar - assim esperam. 

A conexão entre o celibato e a ordenação de mulheres é consis

tentemente promovida por organizações nacionais tais como a Con

ferência da Ordenação Feminina, Cal/ to Action, e Catholic.s Spealt 

i "Assembléias lotadas, altares vazios", sem versão brasileira - NT. 
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Out. Elas vêem a ordenação como um direito, não como um privi
légio; o celibato, contudo, deixa de lado uma certa classe de pessoas 
como sendo "diferentes'', e na mente daqueles que se batem por coi

sas tais como a ordenação de mulheres ao sacerdócio ou diaconato, a 

existência de tal classe é injusta e patriarcal. 

Muito do conflito em torno dessa questão foi apaziguado quando 

João Paulo II publicou a exortação apostólica Ordinatio sacerdotalis, 
a qual declara que a Igreja "não se considera autorizada a admitir as 

mulheres à ordenação sacerdotal" e que essa sentença "deve ser con

siderada como definitiva por todos os fiéis da Igreja" .5 No entanto, al

guns indivíduos - incluindo nos seminários e escritórios vocacionais -

continuam apoiando a causa em contrário. 

Também se tornou comum sugerir, corno o Padre Norris indica, 

que em países como os Estados Unidos que passavam por uma redu

ção no número de padres, "o Espírito Santo talvez esteja querendo 

dizer algo". O colunista do Serviço de Notícias Católicas, Padre Peter 

Daly, por exemplo, escreveu: 

"Sempre que eu converso com um jovem sobre a possibili
dade do sacerdócio, ouço a mesma observação: 'Padre, eu até 
pensaria no caso, não fosse a exigência do celibato'. Ao longo 
dos anos eu tenho sido um defensor do celibato como uma 
disciplina espiritual válida e um importante testemunho. Mas 
a Eucaristia e a predicação do Evangelho são mais valiosos" .6 

É aí que surge a afirmação, amiúde repetida: "Pode ser que o Espí

rito Santo esteja querendo nos dizer algo ... " .7 Daly sugere então que a 
Igreja deva permitir que homens casados sejam ordenados para servi

rem como párocos. 8 O mesmo raciocínio é aplicado por outros proe
minentes colunistas católicos tais como o Padre Richard McBrien, a 

irmã Joan Chittister, e Tim Unsworth. 

Até mesmo alguns bispos dos EUA expressaram os mesmos senti
mentos. O Bispo Raymond Lucker9 de New Ulm, Minnesota, escre
veu em edição de 1998 de seu jornal diocesano que, considerando a 
redução no número de padres e seminaristas, ele apoiava com vigor 

os padres casados. 
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A exigência do celibato aos padres; escreve ele, é um obstáculo "no 

caminho para a realização da lei de Deus". O celibato, ele reafirma, 

não é uma questão doutrinal, mas um tema da disciplina da Igreja 

adequado, talvez, à idade média, mas não para a nossa cultura pós-re

volução sexual. Uma vez mais, ele assume que a disciplina do celibato 

é a causa para a redução no número de padres, e que portanto sua 

eliminação iria eliminar também a crise vocacional. Os sentimentos 

de Lucker parecem uma vez mais confirmar o Arcebispo Curtiss, que 

atesta que os diretores vocacionais e outros membros da Igreja, até 

mesmo bispos, têm um "ódio mortal" pelo sacerdócio masculino e 

celibatário. Não por coincidência, a diocese de New Ulm apresentou 

uma das mais baixas taxas de ordenação durante os anos em que Lu

cker ali serviu como seu pastor. Sua diocese também "ostenta" a mais 

alta porcentagem de paróquias sem um pároco. 

O arcebispo de Milwaukee, Rembert Weakland,10 também crê que o 

Espírito Santo nos esteja dizendo que o sacerdócio masculino e celiba

tário é impraticável. Num editorial de 1996 publicado no Milwaukee 

]ournal Sentinel, Weakland tece loas ao sacerdócio dos casados, suge

rindo que um fim ao celibato poderia resolver o problema de padres 

solitários e, em última análise, da redução do número de padres. 

Num editorial em resposta, publicado no mesmo espaço, a ativista 

católica leiga Margo Szews pergunta se não seria o cúmulo da hipo

crisia que um arcebispo "promova e implemente políticas que resul

taram na atual redução do número de padres, para então queixar-se 

do problema como se não fora ele mesmo em parte responsável?". O 

problema não é o celibato, escreve Szews, mas antes as próprias polí

ticas do arcebispo, as quais desencorajam os jovens a servirem como 

padres na arquidiocese de Milwaukee, conhecida como uma das áreas 

mais progressistas da nação. Szews pergunta retoricamente: 

"Não foi o próprio arcebispo quem permitiu/encorajou os 
padres a se mudarem, saindo das residências da reitoria para 
apartamentos, causando então a solidão que ele deplora? Não 
foi o próprio arcebispo quem permitiu que os potenciais se· 
minaristas, cuja lealdade ao ensinamento da Igreja era visto 
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como 'rígida e inflexível', fossem rejeitados? Não foi o arce
bispo quem permitiu/encorajou que meninas servissem como 
ajudantes de altar, quando é sabido que o serviço do altar 
inspirou tantos meninos na vocação sacerdotal? Não foi o ar

cebispo quem encorajou mulheres a entrarem nos seminários, 
um lugar para a formação sacerdotal, no qual elas estiveram 

em maior número que os próprios homens durante anos? Não 

foi o arcebispo quem, por via de aposentadorias precoces e 

forçadas, rejeitou os serviços de diversos padres fisicamente 
aptos, também vistos como 'rígidos e inflexíveis'?" .11 

Num artigo da Green Bay Press-Gazette de 2000, Weakland con
firmou suas preferências no tema do celibato sacerdotal. Ele vê sinais 
de esperança na geração por vir. Diz ele que "(e]m primeiro lugar, 
muitos deles tiveram diversas experiências sexuais. Suas histórias são 
diferentes das nossas. Também estou surpreso com a franqueza com a 
qual eles discutem suas vidas pessoais. Isso é ótimo", ele acrescenta. 12 

O comentário do arcebispo de Milwaukee trouxe à tona mais um 
aspecto da teoria de causa e efeito do celibato: o celibato, sobretudo 
durante os anos 90, foi relacionado a diversos escândalos no sacerdó
cio, muitos dos quais relacionados à pedofilia e ao homossexualismo, 
mas também ao adultério clássico heterossexual. O Padre Andrew 
Greeley, formador de opinião pública, por exemplo, argumenta que 
a imagem do sacerdócio sofreu um feroz ataque com as demissões 
superalardeadas pela mídia, crise de pedofilia, e pelo fato de o sacer
dócio estar se tornando cada vez mais uma profissão gay, exercida 
por um grupo gay- todas essas afirmações até podem ser verdade. No 
entanto Greeley afirma com vigor que o celibato sacerdotal é o que 
leva o clero a se desgastar com tais escândalos. Em resumo, ele afirma 
que a principal causa de todo esse escândalo é a disciplina da Igreja 
quanto ao celibato sacerdotal. Por mais correto que Greeley possa 
estar quanto ao fato de a imagem do sacerdócio ter sido manchada 
por certos escândalos, o elo entre o celibato e a má conduta sexual 
permanece infundado. Mas Greeley é conhecido já há muito por ser 
um aberto defensor do sacerdócio de homens casados. 
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Num editorial de 1999, a National Catholic Reporter (NCR) iden

tificou, também de forma infundada, o mesmo elo entre celibato e 

escândalos sexuais, concluindo essencialmente que o celibato está 

matando o catolicismo. O editor da NCR Tom Fox escreve: 

"O celibato obrigatório gerou ... efeitos corrosivos. Nos úl

timos 15 anos, a Igreja dos EUA gastou aproximadamente um 

bilhão para cobrir custos processuais, advogados, acordos e 

indenização a vítimas/sobreviventes em casos de abuso sexual 

no clero. Uma vez mais, esse é um fenômeno muito complexo, 

mas certamente um fator que compõe a crise de má conduta 

sexual no clero é a impossibilidade dos padres viverem rela

ções sexuais abertas e sãs" .13 

Em outras palavras, de acordo com a NCT, o celibato obrigatório 

dos padres de rito latino é o principal inimigo de um sacerdócio são 

e de uma Igreja próspera. 

O escritor Garry Wills, ganhador do prêmio Pulitzer, fez uma afir

mação semelhante em seu livro Papal Sin: Structures of Deceit. ii Wills 

afuma taxativamente que a determinação do Papa João Paulo II em 

manter a disciplina da Igreja latina quanto ao celibato clerical. é "ri

dícula e comprometedora". Ele até mesmo afirma que o verdadeiro 

legado de João Paulo à Igreja, a despeito de todos os notórios sucessos, 

é um sacerdócio gay. Isso, ele sugere em seu livro, é um resultado dire

to da manutenção da prática do celibato clerical pelo papa em meio a 

todo o clamor para ceder à pressão da revolução sexual. Wills, parece, 

baseia sua conclusão no argumento - uma vez mais, infundado - de 

que a maioria dos homens heterossexuais quer se casar, enquanto que 

os homossexuais são virtualmente os únicos homens que sentem o im

pulso ao sacerdócio. Como muitas outras pessoas, Wills vê o celibato 

com olhos de suspeita e não parece entender a natureza intensa da 

consagração ao sacerdócio sobre a qual repousa a idéia de celibato. 

A escritora anglicana Elizabeth Abbott exemplifica esse mesmo 

pensamento em seu estudo sobre o celibato publicado em 2000 com 

ü "Pecado papal: estruturas da fraude", sem versão brasileira - NT. 
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o título The History o( Celibacy.';; Abbott, decana das mulheres na 
Faculdade Trinity da Universidade de Toronto, tem uma postura es
carnecedora com relação ao celibato no catolicismo. A revelação de 
abuso sexual das crianças pelos Irmãos Cristãos em Ontário foi um 
dos acontecimentos que levaram Abbott a iniciar sua pesquisa sobre 
o celibato. Abbott sugere, essencialmente, que os Irmãos Cristãos 
(uma ordem religiosa católica), conduzidos à loucura pelo celibato 
"imposto", 14 faziam das crianças sob seus cuidados suas principais 
vítimas. De acordo com a linha de raciocínio de Abbott, os irmãos 
eram tão vítimas quanto as crianças. Ou seja, os Irmãos Cristãos 
eram vítimas da Igreja Católica e de sua disciplina de celibato cle
rical. Ela, é claro, é incapaz de reconhecer os milhares de celiba
tários católicos - tanto freiras quanto padres e irmãos religiosos -
que têm feito contribuições extraordinárias ao mundo ocidental. Ela 
tampouco reconhece que foi a Igreja Católica quem sempre apoiou 

os direitos humanos ao longo da história, opondo-se a aberrações 
como a poligamia, a castração, a mutilação da genitália feminina, 
a pederastia e a prostituição. Abbot tampouco examina a evidência 
que aponta a má filosofia, e não o celibato, como causa de crimes 

tão hediondos. Esse é um ponto que comentaristas como Wills, Fox 
e Greeley são incapazes até mesmo de cogitar. Essa "má filosofia" -
que destrói tanto o sacerdócio católico quanto a missão da Igreja -
pode ser rastreada, remontando até os experimentos com psicologia 
humanista por líderes em altas posições da Igreja. 

À época do Concílio Vaticano II, a psicologia humanista já havia 
se tornado popular, e, além disso, uma filosofia de desenvolvimento 
pessoal e de relacionamentos interpessoais chamada "movimento do 
potencial humano" estava florescendo. Seus pioneiros eram os psi
cólogos Abraham Maslow e Carl Rogers. Este último é considerado 
o pai dos "grupos de encontro", outrora conhecido como "grupos 
de treinamento da sensibilidade". Em 1970, o Dr. William Coulson, 
discípulo e colega de trabalho de Carl Rogers, começou a ver a des
truição trazida pela psicologia rogeriana tanto na Igreja Católica 

iii "A história do celibato", sem versão brasileira - m. 
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quanto na sociedade em geral. Coulson, hoje diretor do Conselho de 

Pesquisa em Etnopsicologia na Califórnia, percebeu que o modelo de 

"auto-realização" estava substituindo o tradicional modelo de "auto

sacrifício" no sacerdócio e na vida religiosa, e a psicologia humanista 

exercia um importante papel nesse caso. Os católicos do final dos 1 

anos 60 foram levados a acreditar que a verdade não mais habitava 

na Igreja Católica, mas antes na experiência, diz ele, e a Igreja era 

uma supressora ou obstáculo à "experiência" tal como proposto por 

John Dewey.15 Esse foi o início da "religião do eu", a qual foi pronto 

adotada por educadores nos seminários e aplicada aos seus cursos e 

programas de formação. 

Coulson trabalhou no treinamento de "facilitadores" no Instituto 

de Ciência Comportamental Ocidental (WBSI) em La Jolla, Califórnia, 

durante o final dos anos 60, e o trabalho prosseguiu sem ele nos anos 

70. O propósito dos workshops era treinar outras pessoas para con

duzirem grupos de encontro. "Nosso maior grupo vocacional vindo 

em busca de treinamento como facilitador, durante alguns anos do 

final da década de 1970" ele explica, "era formado de padres cató

licos e freiras e irmãos. professores, todos os quais pensando que os 

métodos de Rogers de terapia não-diretiva, aplicados no trabalho em 

grupo, poderiam ser um veículo útil para estabelecer contato mais 

íntimo com seus estudantes, e para ajudá-los a tornarem-se católicos 

melhores". O que o tal método ajudou a fazer, na verdade, foi com 

que eles se tornassem não-católicos. De fato, a maioria dos padres de 

quem ele tem memória, que vieram ao programa, acabaram por dei

xar o sacerdócio. Essas freiras e padres, que estão entre os "experts" 

que mais tarde iriam causar estragos nos seminários, faculdades e 

noviciados, foram treinados para conduzirem sessões de grupos onde 

se abria todo o jogo e se quebrava o gelo, quebrando a inibição so

cial, cultivando um senso ilusório de intimidade e abrindo via para a 

construção de um consentimento através de sutis pressões impostas 

por grupos de pares. 16 

Numa conferência proferida em 1994 na Universidade Francis

cana de Steubenville, Coulson explicou como as teorias rogerianas 
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destruíram o Seminário St. Anthony, 17 gerido pelos franciscanos em 
Santa Bárbara. A província franciscana da Califórnia havia concluído 
recentemente um inquérito quanto a um enorme escândalo sexual no 
seminário que ocupara a primeira página do New York Times em 1 
de dezembro de 1993. O título chamativo na página A-12 resume a 
história: "Frade Molesta Garotos em Seminário da Califórnia, Apon
ta Investigação da Igreja". Os franciscanos haviam requisitado e pago 
pela investigação, e seu superior de província classificou as descober
tas como sendo "horríveis". Assustadoramente parecido com o escân
dalo de pedofilia dos Irmãos Cristãos em Ontário, diz-se que 34 ra
pazes em idade colegial foram molestados durante um período de 22 
anos, envolvendo quase um quarto dos membros do corpo docente. 

Coulson estava no WBSI quando os franciscanos da Califórnia o 
convidaram para conduzir uma série de programas sobre o movimen
to do potencial humano em seu seminário. Em 1968, pouco após as 
apresentações, Coulson recebeu uma carta de um dos frades francis
canos. O padre professor notou que sua vocação havia mudado de 
direção após ele ter ouvido sobre o potencial humano e participado 
do treinamento de sensibilização do grupo de encontro. "Eu estou me 
comportando como um louco", ele escreve, "com meu eu profundo 
querendo se manifestar a torto e a direito. Isso está me matando". 
À época Coulson entendeu suas observações corno brincadeira, mas 
veio a perceber mais tarde que o frade estava dizendo urna verdade 
mais séria que o que ele poderia suportar. "Será que o frade que esta
va 'agindo corno louco' era um dos onze molestadores de crianças re
portados no New York Times?" ele se pergunta. Provavelmente nunca 
saberemos. Com exceção dos únicos dois que foram presos, os nomes 
dos acusados têm sido mantidos em segredo. "Algo estava errado com 
a própria idéia de padres carinhosos, aos abraços e beijos, para início 
de conversa. Havia algo errado em aplicar lições pesadas de potencial 
humano num contexto religioso" .18 

Coulson explicou para sua platéia como a destruição se forjou no 

Seminário St. Antbony: 

"Durante anos houve uma carta de regras nos mosteiros. 
Algumas delas eram concebidas para evitar o intercâmbio de 
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intimidades. O fato de as regras existirem 'de longa data' já 

as tornava por si só inválidas sob uma perspectiva do poten

cial humano. Toda aquela estrutura de proteção foi deixada de 

lado em St. Anthony; ela parece ter sido vista como uma for

ma de opressão. Entre os corolários tácitos dessa dispensa das 

antigas regras estava o fato de que agora todo mundo poderia 

fazer sexo. Ou, caso alguém não estivesse afim de fazer sexo, 

poderia pelo menos praticar a aceitação, a compreensão, e a 

permissividade quanto ao fato de outras pessoas fazerem sexo. 

De acordo com a investigação da situação em St. Anthony: 'O 

conselho de investigação fora assegurado de que nenhum estu

dante tinha permissão para acessar os quartos privativos dos 

frades. Mas por diversas vezes, no curso da investigação, vimos 

que o contrário é que era verdade. As portas e as regras eram 

vistas como barreiras físicas e psicológicas, mas ignoradas na 

prática. Os perpetradores amiúde traziam estudantes para seus 

quartos privativos e os molestavam ali. Um dos agressores ha

via alugado um quarto privativo numa casa próxima ao semi

nário. Ali ele passava noites inteiras com crianças. O conselho 

de investigação vira, por diversas vezes, dois jovens rapazes, 

que não eram seminaristas, sendo trazidos por ele à mesa ocu

pada pelos frades no refeitório. Eles estavam ali para o jantar, 

e também para o café da manhã no dia seguinte"' .19 

O relatório independente concluiu que "um tumor maligno agiu 

nessa instituição, exercendo efeitos perniciosos nas vidas daqueles 

que foram abusados e na vida da província, prolongando-se até os 

dias de hoje" .20 Dos onze padres ou irmãos agressores, relata Coul

son, apenas dois deles foram considerados certamente como sendo 

pedófilos. Os outros, diz ele, não estavam sob influência de uma doen

ça mental, mas de uma má filosofia - especificamente a aplicação da 

psicologia humanista. 

Por volta de 1970 Coulson chegou à conclusão de que o movi

mento do potencial humano, e especialmente os grupos de encontro, 

estavam destruindo instituições já há muito existentes na Igreja - se

minários, conventos e similares. Ele estava perplexo com o número de 

padres e freiras perdendo a fé, deixando as reservas quanto à sexua

lidade e abandonando suas vocações após terem sido introduzidos 
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à psicologia humanista. Não é o celibato portanto, na opinião bem 
formada de Coulson, que conduz padres e religiosos à pedofilia e 
outras perversões sexuais, mas uma "má filosofia", uma filosofia que 
dispensa a castidade. O celibato é, nesse caso, vítima, e não culpado. 

Esse ponto é altamente relevante no que diz respeito à controvérsia 
em torno do celibato masculino e celibatário. Mas infelizmente isso é 
muito freqüentemente negligenciado ou omitido, e mantém-se o foco 
no celibato enquanto culpado. De fato, muitos daqueles que propõem 
o abandono do celibato sacerdotal são incapazes de ver alguns pontos 
essenciais que contradizem sua causa. 

Não são nem o celibato nem o ensinamento da Igreja sobre a se
xualidade humana que conduzem ao escândalo sexual entre padres. 
É, isso sim, a perda da fé e urna falta de vida de oração. Qual é a 
fonte dessa perda de fé ou da vida de oração que conduz aos des
vios sexuais? Aqueles que sustentam que o celibato seja a causa das 
moléstias no sacerdócio freqüentemente desconsideram as ações de 
bispos e outras autoridades em dioceses católicas que potencialmente 
conduzem a comportamentos destrutivos entre os padres. 

Considere-se alguém como o Arcebispo Weakland. Como pude
mos ler anteriormente, Weakland crê que um dos maiores trunfos de 
seus novos seminaristas - dentre os poucos de que ele dispõe - é que 
eles tiveram "múltiplas experiências sexuais" antes de entrarem no 
seminário. Isso pode facilmente ser entendido como um sinal de seu 
desprezo pelo celibato sacerdotal. Também deve ser levado em conta 
que o arcebispo permitiu rotineiramente que estudantes do seminá
rio participassem daquilo que qualquer pessoa normal consideraria 
um programa pornográfico, intitulado Sexual Attitude Rassessmen
t, iv para que os seminaristas pudessem "repensar" suas visões sobre 
sexualidade e se conformar à visão do arcebispo, que ele julgava ser 
mais construtiva. A ficha de inscrição prometia examinar "como so
mos treinados (ou não treinados) para termos ações restritivas quan
to à nossa sexualidade".21 Por pelo menos dez anos (1978-88), semi
naristas e muitas outras pessoas participando de workshops de sexo 
viram uma série de filmes explícitos produzidos pela Multi-Focus 

i• "Reavaliação da atitude sexual" - NT. 
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Inc. (uma distribuidora de outros filmes "educativos" como Plain 

and Fancy Penises, Hookers, e Women in Lave: Strategies of Black 

Lesbiansv), de São Francisco. Eles mostravam, no telão, masturba

ção feminina e masculina, relações homossexuais e heterossexuais, e 

variantes do sexo oral. Um filme em particular, intitulado, A Ripple 

of Time, vi mostrava uma mulher de 56 anos e um homem de 63 em 

meio a brincadeiras sexuais com um vibrador. O programa foi alvo de 

protestos durante anos, mas foi somente em 1988, quando uma rede 

de televisão cristã local expôs o programa durante o horário nobre 

de Milwaukee que o peso da opinião pública forçou a arquidiocese a 

desativá-lo. 

Weakland também apoiava e permitia, pelo menos desde 1980, 

que um programa de quatro semanas de duração chamado "Homos

sexuality and Its Impact on the Family"vii fosse oferecido na arquidio

cese durante muitos anos, mesmo após diversos pedidos de que o pro

grama fosse interrompido, porque ele não refletia absolutamente uma 

compreensão ou resposta católicas à questão da homossexualidade. 

Esse workshop de sexo era ministrado pelo padre de Milwaukee Ja

mes Arimond, que também servia como capelão da seção Milwaukee 

Dignity22 e colunista regular da Wisconsin Light, publicação 'inte

grante da Associação de Imprensa Gay e Lésbica. Um panfleto pro

mocional de duas páginas, de autoria de Arimond e Leon Konieczny, 

afirmava que os teólogos morais da Igreja Católica sustentavam "di

ferentes pontos de vista quanto à moralidade dos atos homossexuais. 

Quando tomamos uma decisão moral. .. é, em ultima análise, a cons

ciência individual quem deve guiar a decisão. Um católico pode, com 

a consciência tranqüila, tomar uma decisão que não esteja em total 

acordo com o ensinamento católico, e ainda assim permanecer na 

Igreja, caso não negue nenhum ponto da fé divina e católica, nem 

rejeite a autoridade magisterial da Igreja. Um exemplo disso são os 

•"Pênis simples e extravagantes", "Próstatas", "Mulheres apaixonadas: estratégias de lésbicas 
negras" - NT. 

vi "Ondas do tempo" - NT. 

vii "Homossexualidade e seu impacto na família" - NT. 
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milhões de católicos americanos que optaram pela adoção de uma 
postura moral diferente daquela ensinada pela Igreja quanto ao uso 
de meios artificiais de contracepção, e ainda assim continuam sendo 
bons católicos".23 

Então, em 1990, Arimond24 declarou no/o contendere diante das 
acusações de haver molestado um jovem rapaz.25 Seria o padre agres
sor uma vítima dos ensinamentos da Igreja quanto ao celibato, ou 
estaria ele tão imerso na propaganda homossexual a ponto de estar 
mais preocupado com sexo e perversões do que com Deus? Os pro
gramas de educação sexual de Milwaukee, "livre de juízos de valor" 
e amoral, obviamente amorteciam a consciência quanto à castidade. 
Fato é que, durante o mandato de Weakland, os processos por abuso 
sexual de padres de Milwaukee sobre jovens rapazes custou à dio
cese pelo menos 5.5 milhões de dólares, a que se somam também as 
inúmeras vocações perdidas. Em 1993, sabia-se de pelo menos sete 
padres envolvidos em escândalos de abuso sexual na arquidiocese de 
Milwaukee contra mais de uma centena de jovens vítimas. Em 1997 
emergiram ainda mais casos de pedofilia vindo dos padres. O celibato 
não era a causa. 

O problema da "reavaliação sexual" (ou "dessensibilização") 
dos seminaristas não estava, infelizmente, restrito à arquidiocese de 
Weakland, tampouco fora ele o primeiro a introduzir tais workshops 

sexuais tão degradantes. Ao final da década de 1970 o mesmo tipo 
de filmes pornográficos era exibido no Seminário Provincial St. John 
em Plymouth, Michigan, quando os padres Kenneth Untener e Robert 
Rose eram administradores do seminário. Untener fora nomeado bis
po de Saginaw em 1980, e Rose, bispo de Gaylord em 1981, e mais 
tarde bispo de Grand Rapids. Logo após o Vaticano haver anunciado 
que Untener iria conduzir a diocese de Saginaw, o Detroit Free Press e 
o National Catholic Register relataram que ele havia sido convocado 
a Roma para "explicar" seu programa de "dessensibilização" sexual. 
Com a ajuda do cardeal de Detroit John Dearden, ele aparentemente 
conseguiu argumentar em defesa de seu programa pornô com sucesso. 

De acordo com o pároco de Detroit Padre Eduard Perrone, "os fil
mes eróticos" eram exibidos no seminário como parte de uma aula de 
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moralidade. "Eles mostravam um homem se masturbando, uma mu
lher se masturbando, casais copulando, homossexuais se esfregando", 
recorda. Os filmes, produções grosseiras, diz ele, eram supostamente 
organizados por médicos que trabalhavam para institutos de estudos 
clínicos sobre o sexo. "Havia senhoras na classe, também", explica 
Perrone, "pois àquela época eles já estavam ensinando para semina
ristas e leigos, todos juntos". 

Ele também se lembra de um controverso livro didático de edu
cação sexual usado nas aulas. Human Sexuality: New Directions 

in American Catholic Thought,Viii de autoria dos padres de Detroit 

Ronald Modras26 e Anthony Kosnik,27 lançado pela Paulist Press em 
1976. Descrito como um "manual para confessores", o livro adota a 
mesma abordagem "dessensibilizadora" quanto à moral sexual. Em 

suma, ele consiste num grande ataque ao ensinamento da Igreja Ca

tólica. O livro chegou a despertar a ira até mesmo do Vaticano, que 

o denunciou formalmente numa rara declaração publicada pela Con

gregação para a Doutrina da Fé. Entre as inúmeras críticas ao livro, 

talvez a mais severa venha de Monsenhor Hubert Maino, ex-editor 

do Michigan Catholic, que disse, num talk-show de rádio local, que o 

tal livro era "simpático à zoofilia" .28 

Isso não difere em nada do escândalo do "texto do sexo" no Semi

nário Mount Angel em Oregon, trazido à luz pelo Padre John Lewan

dowski. O modo como o curso apresentava a sexualidade humana, 

diz Lewandowski, era uma completa ofensa à castidade. Nem o pro

fessor e nem o livro didático escolhido falavam positivamente do ce

libato, tampouco recebiam os seminaristas qualquer estímulo para se 

manterem castos. Muito pelo contrário. 

A afirmação freqüentemente repetida de que os jovens não se inte

ressam pelo sacerdócio por conta da exigência do celibato é refutada 

pelo fato de que muitos homens que entram nos seminários (ou ao 

menos se inscrevem para tanto) o fazem no entendimento de que o 

celibato é parte integrante da vida sacerdotal. O que muitos deles 

vili "Sexualidade humana: novas direções do pensamento católico americano", seom V1:rsio bta· 
sileira - NT. 
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descobrem, contudo, quando entram no seminário, é que o papel do 
celibato não é levado a sério, ou é sabotado, como no caso de Mount 

Angel ou St. John. Em 2000, o padre dominicano Brian Mullady ex
plicou que "os seminaristas tiveram de enfrentar, num passado re

cente, a contenda com uma noção muito difundida, porém errônea, 

de que a Igreja provavelmente iria mudar essa disciplina, de modo 

que se esperava, na prática, que eles se oporiam ao celibato" .29 Essa 

opinião não é nem de longe majoritária, tanto no alvorecer do século 

XXI quanto nos anos 70 e 80. De acordo com uma pesquisa nacional 

entre padres feita pelo Centro Nacional de Pesquisas de Opinião em 

Chicago, os padres mais jovens e mais velhos compartilham de pon

tos de vista semelhantes no apoio ao celibato sacerdotal e na rejeição 

da ordenação feminina. Mas a geração intermediária - aqueles que 

hoje estão em posições de autoridade na maioria das dioceses - ainda 

é majoritariamente favorável à eliminação do celibato e à ordenação 

de sacerdotisas. A popular história de que Roma iria eliminar o celi

bato - em verdade um mito já conjurado - foi propagada na aurora 

do Vaticano II, sobretudo por teólogos e educadores de seminários, 

muitos dos quais deixaram o sacerdócio e a Igreja desde então. A 

maioria dos católicos nas assembléias nunca esperou um sacerdócio 

de casados e ainda não o espera. 

Tendo esses educadores dos seminários e teólogos entendido que 

o Vaticano não iria capitular quanto a esse tema, eles logo tiveram a 

idéia - o quão conscientemente, nunca saberemos - de que se os se

minaristas fossem levados a situações nas quais o celibato sacerdotal 

se visse comprometido, e que sua própria castidade estivesse em risco, 

eles poderiam "provar" que o celibato era um fator que desencoraja

ria as vocações sacerdotais. Em primeiro lugar, em diversos níveis, os 

seminaristas não foram providos de exemplos de castidade da parte 

de homens no seminário que mostrassem equilíbrio, autocontrole e 

maturidade afetiva. Em segundo lugar, o ensinamento que muitos se

minaristas recebiam nas aulas não apoiava o celibato, nem mesmo 

qualquer forma de castidade. Terceiro, muitos seminaristas eram real

mente encorajados a namorar e manter relações sexuais. Um homem 

sábio disse certa vez, "se você conseguir fazer com que um semina-
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rista vá para a cama com uma mulher, você destruirá sua vocação". 
De fato, muitas e muitas vocações foram destruídas através da sabo
tagem da castidade. Uma vez "dessensibilizados" por workshops de 
sexo ou por mergulharem no material sexualmente explícito contido 
nos livros didáticos dos seminários, a perspectiva de namorar e man
ter relações sexuais simples com uma mulher (em oposição a relações 
sexualmente pervertidas) fora provavelmente aceita por muitos semi
naristas como algo razoável. Seja como for, os santos vêm ensinando 
repetidamente que é difícil manter-se fiel à Igreja sem se manter casto. 

O que aconteceu com o Seminário de St. Pius X na diocese de 
Covington, Kentucky, provê um exemplo ilustrativo de como as voca
ções podem ser sistematicamente sabotadas numa diocese. Em 1979, 
o Bispo William Hughes30 sucedeu o prelado conservador Richard 
Ackerman.31 O seminário de Covington ainda vivia um período de 

florescimento. Era, de fato, um dos poucos seminários no país que 
ainda mantinham a ortodoxia, a disciplina e um alto número de se
minaristas. Os jovens ainda usavam batinas ou clérgima nas aulas até 

1982. Naquele ano o novo bispo decidiu que não gostava daquilo 

que ele chamava de "um ambiente monástico" e, de acordo com o 

Padre Joseph Jenkins, presidente do corpo estudantil da última turma 
a se graduar ali, Hughes disse aos seminaristas, direto e reto, que não 

queria mais vê-los vestindo trajes eclesiais e que eles deviam namorar 
garotas, num campus misto. Hughes, contudo, disse ao público que 

ele almejava fechar o seminário por razões econômicas. Ele afirmou 

que a manutenção de cada homem na escola estava custando 25,000 

dólares em subsídios à diocese de Covington, coisa que Jenkins não 

acredita ser verdade. "Dinheiro não era um problema. Na verdade, o 

Bispo Glennon Flavin,32 de Lincoln, Nebraska, ofereceu um cheque 

em branco a Hughes caso ele simplesmente não mexesse no seminá

rio". 33 Não foi o que Hughes fez, continua jenkins. Como as regras 

de Roma exigiam que um outro bispo estivesse de acordo com sua 

decisão de fechar a escola, ele convocou o Bispo Walter Sullivan de 

Richmond, Virgínia, que nem sequer enviava estudantes ao St. Pius x. 
"Sullivan chegou ao seminário vestindo shorts, camiseta regata e san

dálias, maldizendo a escola enquanto procurava por sujeira", escre
veu Jenkins. 
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Quando Jenkins, enquanto presidente de classe em 1982, tentou 
encontrar um paraninfo para a graduação, o Bispo Hughes rejeitou 
três candidatos seguidos. "Havíamos escolhido homens ortodoxos na 
fé e leais ao papa", disse Jenkins. "Ele não queria nenhum deles. Ele 
negou até mesmo o Bispo Ackerman, ex-pastor de Covington". O rei
tor do seminário, Padre William Brown, contudo, convenceu Hughes 
a reconsiderar a escolha de Ackerman. Este último foi informado da 
rejeição e ficou furioso. Na cerimônia de graduação, Ackerman falou 
de seu amor pelo seminário e o quão essencial ele era na vida da dio
cese. Hughes manteve, entretanto, sua posição. O próspero Seminá
rio de St. Pius X foi fechado e os seminaristas enviados à Faculdade 
Thomas More, de freqüentação mista, para namorarem e "ganharem 
experiência de vida". Os números passaram de mais de 140 semina
ristas para cerca de 18 homens no ano letivo de 1982-83. 

É no entanto possível, mesmo antes que um sujeito entre no semi
nário, sentir se sua diocese ou ordem religiosa leva o celibato sacer
dotal a sério ou não. John Horton, por exemplo, lembra ter participa

do de uma conferência sobre vocação ao sacerdócio para potenciais 
seminaristas na arquidiocese de Seattle em 1996. Uma questão foi 
colocada durante o encontro com o Arcebispo Thomas Murphy34 

pelo mais jovem candidato, recém-formado no Ensino Médio. "Eu 

posso namorar?" ele perguntou. Murphy respondeu que era esperado 
que os seminaristas se envolvessem em "relacionamentos sérios" com 
mulheres, e os seminaristas que não o fizessem seriam considerados 
inaptos ao sacerdócio - infeliz escolha de palavras. Ainda que Mur
phy não tenha querido dizer "sexual" com o termo "relacionamento 
sério", "as palavras 'castidade' e celibato' não foram em nenhum mo
mento citadas durante toda a tarde de conferência", relembra Hor
ton, acreditando ser isso justamente o que o jovem esperava ouvir. Os 

outros seminaristas em potencial pareciam embasbacados. Os outr.os 
quatro padres nada acrescentaram. Todos permaneceram em silên
cio, mesmo com todo mundo na sala parecendo estar perplexo. (Vale 
lembrar que o "Programa de Formação de Padres" publicado pela 
Conferência Nacional de Bispos Católicos afirma especificamente que 
seminaristas em potencial e seminaristas devem ter um compromisso 
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com o celibato e observar perfeita castidade, o que impede quaisquer 
relações românticas ou sexuais). 

Alguns anos antes, em 1990, Horton inscreveu-se para o seminá
rio da arquidiocese de Seattle. Àquela época, o Arcebispo Raymond 
G. Hunthausen,35 defensor explícito da causa da ordenação femi
nina, ainda estava na cabeça da arquidiocese. O diretor vocacional 
disse que Horton deveria participar do "Channel Program" durante 
um ano para estar apto à admissão como candidato ao sacerdócio. 
Esse programa era a versão própria da diocese do programa Peace 
Corps. Como solicitado, ele se encontrou com a diretora do progra
ma numa antiga casa no bairro da Universidade de Washington. Eles 
conversaram por alguns minutos, disse Horton, "sobre 'diversidade' 
e 'inclusão' e todos os velhos mantras do establishment progressis
ta feminista". A diretora mostrou-lhe fotos de participantes dos três 

anos anteriores do programa, e ele ficou surpreso ao ver que havia 
por volta de 20 mulheres em idade universitária participando todos 
os anos, e apenas um homem durante todo o período de três anos. 

Ele também ficou estupefato pela homogeneidade do programa de 
"diversidade" da arquidiocese. Todas elas pareciam ser "meninas su

burbanas brancas e ricas", lembra Horton, hispânico que cresceu em 

cercanias modestas. 

Ele ficou mais surpreso ainda, contudo, ao descobrir que espera
vam que ele morasse sob o mesmo teto com as 20 garotas ao longo 
de todo o programa de um ano. Ao perguntar à diretora corno essa 
disposição poderia prepará-lo para urna vida de celibato no sacerdó

cio, Horton obteve corno resposta que ela não pensava que o celibato 
fosse tão importante, sobretudo antes que ele fosse ordenado. 

Horton disse não estar de acordo com a idéia. A entrevista durou 
apenas 20 minutos, e quando Horton deixou a casa, a diretora do 

Channel Program parecia estar profundamente desgostosa. Um mês 

mais tarde, ele contatou o diretor vocacional de Seattle para saber do 
status de sua candidatura e foi informado de que havia recebido uma 

má avaliação da diretora do Channel Program; ela não o achava dig
no de seu programa. O diretor vocacional não teve escolha então, diz 
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ele, senão rejeitar a candidatura de Horton ao seminário - com base 
simplesmente em sua objeção a passar um ano morando em quartos 

mistos. 

Refletindo sobre o caso, Horton acredita que o Channel Program 
e a atitude do escritório vocacional à época eram reflexos da posição 
feminista de Hunthausen. "Embora ele falasse muito sobre diversida
de e inclusão, ele parecia tentar encher os escritórios diocesanos e os 
programas com quase 100% de mulheres brancas". 

De fato, em março de 1990, Hunthausen interrompeu o programa 
de preparação ao diaconato da diocese até que, como ele explicou 
aos padres de Seattle, a Igreja levasse adiante a questão do papel das 
mulheres.36 Hunthausen, que queria ordenar sacerdotisas e diáconos 
de sexo feminino, defendia sua decisão dizendo que "o diaconato 
cria outra casta clerical inteiramente masculina, que exclui as mulhe
res ".37 Numa carta de dezembro de 1989 a seus padres, Hunthausen, 

conjuntamente com Murphy, sugeriu que a discussão sobre o papel 
da mulher na Igreja deveria incluir a discussão de questões como "a 
ordenação de mulheres, o celibato opcional para os padres e a criação 
de um ambiente mais propício para as vocações ao sacerdócio" .38 

Como resultado lógico dessa posição de Seattle tem-se que, em 
primeiro lugar, pouquíssimos homens irão se candidatar para servir 
a arquidiocese, cujos líderes acreditam que o sacerdócio não passa de 
uma "casta clerical unicamente masculina que exclui as mulheres". E, 
segundo, para os poucos homens que chegarem a se candidatar, não 
é difícil de acreditar que a equipe "recrutadora" esperará da parte 
deles uma abertura à ordenação de mulheres e ao celibato opcional. 
Tal cenário evoca uma vez mais a afirmação do Arcebispo Curtiss, de 
que muitos daqueles que são diretamente responsáveis por promover 
as vocações têm na verdade um ódio mortal do sacerdócio masculino 

e celibatário. 

Nem todos os bispos são tão diretos e autoincriminadores quanto 
Hunthausen. Mas muitos apoiaram campanhas similares com o ob
jetivo de "criar evidências" que pudessem ser apresentadas a Roma 
como fato consumado: "Como não há vocações, a Igreja precisa es-

230 



ADEUS, HOMENS DE DEUS 

tender as ordenações sacerdotais a todos, homens e mulheres, solteiros 

ou casados, heterossexuais ou homossexuais" - tal é o raciocínio.39 

Em outras palavras, em muitos locais os candidatos ou seminaristas 

que apoiassem o sacerdócio masculino e celibatário eram rejeitados 

do programa do seminário. Inúmeros outros, como demonstrado, 

simplesmente não responderiam aos seus chamados de forma alguma. 

*** 

Outro grupo vê a crise vocacional como "presságio para uma re

volução e morte da estrutura hierárquica da Igreja" .40 É esse o contin

gente que há muito vem promovendo um "ministério eclesial leigo", 

a laicização do clero, e a clericalização do laicato. Basicamente, eles 

gostariam de ver o laicato tomar o poder da Igreja em nível paroquial 

e mesmo além, desde o ensinamento e pregação à administração dos 

sacramentos. Esse programa envolveria inevitavelmente a eliminação 

do sacerdócio, e não uma simples "reinvenção" do mesmo. 

De fato, em diversos locais, a falta de vocações sacerdotais é utili

zada como modo de promoção de uma nova vocação do "ministério 

eclesial leigo", ou seja, profissionais não-ordenados da Igreja, assala

riados. Alguns bispos, padres, e outras autoridades diocesanas e dos 

seminários parecem de fato regozijar-se com a diminuição no número 

de vocações sacerdotais, utilizando-a como pretexto e oportunidade 

para a criação de um "novo modelo de Igreja", no qual o laicato 

pode "assumir seu lugar de direito". Numa carta pastoral publicada 

em abril de 2000, por exemplo, o Cardeal Roger Mahony,41 de Los 

Angeles, descreve a queda do número de ordenação desde 1970 como 

"um dos frutos do Concílio Vaticano 11" .42 Foi necessária "uma que

da no número de vocações sacerdotais e religiosas", escreve Mahony, 

"para que acordássemos para a possibilidade de um ministério com 

bases mais amplas, e para o fato de que é da natureza da Igreja, en

quanto corpo do Cristo, ser provida de diversos dons, ministérios e 

serviços". 43 

O Arcebispo Daniel E. Pilarczyk, 44 de Cincinnati, tem sentimentos 

similares. Numa apresentação sobre a autoridade da Igreja realizada 
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em 1997, ele enfatizou o que chamava do "lado bom" na redução 
do número de padres: o ministério leigo. "Nós descobrimos que um 
monte de outras pessoas podem fazer um monte de outras coisas", 
diz ele. Nos "anos dourados do passado" uma grande paróquia po
deria ter no máximo quatro ou cinco padres, ele explica, mas hoje 
em dia um padre é suficiente quando conta com o apoio de dúzias de 
empregados leigos na paróquia. Embora Pilarczyk admita que ainda 
precisemos de padres, ele diz que "nós provavelmente não precisamos 

de tantos quanto pensamos precisar" .45 

Essa filosofia, exposta por muitos durante a última década do sé

culo XX, denuncia uma convicção particular - a de que o sacerdócio é 
uma barreira à emergência do laicato em sua própria dignidade e mis

são. Após o Bispo Robert Muench,46 então em Covington, Kentucky, 

haver encontrado o Papa João Paulo II durante a visita ad limina 47 a 

Roma, o prelado de Kentucky explicou que a visita era uma oportuni

dade para que ele explicasse o quão "vibrante" era a igreja de Covin

gton. "Eu me gabei quanto a nossa Igreja local", diz ele. "Eu disse ao 

Santo Padre que Deus nos havia abençoado e que as pessoas da dioce

se vinham sendo muito responsáveis". Muench menciona especifica

mente que o papa o questionou sobre as vocações em sua diocese. "Eu 

contei para ele dos programas que estamos implementando", explica 

Muench. "E quão afortunados fomos com a explosão de vocações 
no seio do laicato para o serviço da Igreja. Não queremos isolar um 

aspecto - ambos são muito importantes".48 Seria essa a maneira do 

bispo desviar-se da pergunta do papa, já que o Santo Padre estava 

obviamente indagando-o sobre as vocações sacerdotais e religiosas, e 

não as vocações do recém-chegado "ministério eclesial leigo"? Ou es

taria ele, então, expondo mais honestamente a sua própria filosofia -

de que as vocações do ministério leigo são tão importantes quanto as 

vocações sacerdotais? 

O Padre Marty Heinz, de Rockford, Illinois, que fora rejeitado pela 

arquidiocese de Milwaukee, é um dos diretores .vocacionais de maior 

êxito no país. Enquanto considera o ministério leigo importante, ele 

se pergunta se por vezes as paróquias e dioceses não acabam treinan-

232 



ADEUS, HOMENS DE DEUS 

do o laicato para funções propriamente eclesiais, para substituir o 

número de padres que vem diminuindo. Tal solução para a redução 

no número de padres, observa ele, acaba se tornando uma "profecia 

auto-realizável" .49 Em outras palavras, em locais onde o ministério 

leigo é supervalorizado, o sacerdócio se desvaloriza. Os padres se re

duzem a administradores de sacramentos, seus ministérios (ao lado 

dos ditos ministros de música, ministros de jovens, ministros de re

cepção, etc.) definindo-se por aquilo que eles fazem, e não por aquilo 

que eles são - um alter Christus. Tal desvalorização do ministério sa

cerdotal desencoraja futuras vocações. De fato, essa desvalorização é 

parte de um círculo vicioso que parece funcionar assim: católicos em 

posições fundamentais de autoridade (bispos, diretores vocacionais 

ou párocos, por exemplo) desencorajam ativamente as vocações ao 

sacerdócio com o objetivo de promover o ministério leigo. Ao mesmo 

tempo, contudo, o ministério eclesial leigo é proposto como resposta 

à escassez das vocações sacerdotais, como se essa fosse uma situação 

permanente e talvez ideal. Paróquias administradas por ministros lei

gos irão provavelmente cultivar pouco - ou mesmo nenhum - interes

se no sacerdócio. O resultado é que o número de padres continuará a 

cair futuramente, mais ministros leigos sendo necessários para ocupar 

seus lugares. Essa é a óbvia profecia auto-realizada que Heinz' men

cionou - um círculo vicioso perpetrado por uns tantos que nutrem 

um ódio mortal pelo sacerdócio masculino e celibatário. 

*** 

Essa profecia auto-realizável se evidencia na abordagem adotada 

pelos comitês de "força-tarefa" para a vida sem padres numa diocese 

em particular. Durante os anos 90, bispos publicaram relatórios aler

tando sobre a vindoura crise de padres em suas dioceses. Diziam eles 

que nos anos por vir simplesmente não haveria mais padres para ser

vir as paróquias adequadamente. Em novembro de 2000, por exem

plo, o Bispo Thomas V. Daily, do Brooklyn, lançou uma carta pastoral 

tratando desse tema. Afirmando que a redução do número de padres 

de sua diocese era "urgente e séria", ele solicitou uma maior ênfase 
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no sistema de "acoplamento" de paróquias, através do qual igrejas 
vizinhas compartilham recursos e pessoal, inclusive o pároco. A carta 
de Daily prosseguia falando das recomendações que ele recebera em 
1998 de uma força-tarefa convocada para estudar os efeitos da escas
sez de vocações .. m 

Citando "desgaste" e problemas de saúde entre seus padres sobre
carregados, o Bispo James A. Griffin de Columbus, Ohio, lançou as 
diretrizes, naquele mesmo ano, para lidar com a redução presente e fu
tura no número de padres de sua diocese. Ele informava, relutante, que 
num futuro próximo poderia não mais haver missa dominical numa 
certa paróquia. Suas diretrizes indicavam modos pelos quais o laicato 
deveria responder a situações nas quais não houvesse padres disponí
veis, como a celebração da liturgia de domingo e de dias de festa. 

Em Green Bay, Wisconsin, o Bispo Robert Banks previu que por 
volta de 2005 apenas 20 ou 25 de suas 198 paróquias seriam "inde

pendentes", ou seja, teriam um pároco sem dividi-lo com outras paró

quias. Essas paróquias independentes esperam receber não menos do 

que 4000 pessoas cada. Em 2000, 102 paróquias estavam dividindo 

seus párocos, e em alguns locais um mesmo padre era o pastor de 
nada menos que seis paróquias. Mark Mogilka, presidente do comitê 
de planejamento diocesano de Green Bay, descreveu a situação ao 

Green Bay Press-Gazette como uma "mudança de paradigmas em 
termos do que seja liderança na Igreja Católica" .51 O comitê estava se 
focando, não é de surpreender, na formação de "equipes de ministros 
leigos" para substituir os padres. A admissão feita por Mogilka, de 
que o trabalho de seu comitê representa não uma solução temporária 
para um problema temporário, mas uma "mudança de paradigma", é 
importante. A diocese de Green Bay, é de se supor, está comprometida 
com esse novo paradigma de uma Igreja gerida por leigos. Em outras 
palavras, ela está mais interessada em aprender a viver sem padres 
do que em atrair vocações ao sacerdócio. O problema, uma vez mais, 

gera um círculo vicioso. 

A diocese de Lexíngton, Kentucky, tem uma mentalidade parecida, 

mas está talvez ainda mais comprometida com esse novo paradigma 

do que muitas dioceses americanas vivendo essa crise sobre a qual 
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tanta publicidade foi feita. Em 1998, o Bispo J. Kendrick Williams 

concluiu a avaliação de uma força-tarefa similar. Tomando informa

ções coletadas pela força-tarefa "Novas Faces do Ministério", ele de

finiu um plano no qual diáconos, freiras e leigos funcionarão como 

as cabeças das paróquias. Essas "cabeças" contratarão os padres para 

seus "serviços sacramentais". Os padres, então, irão normalmente 

servir várias paróquias geridas por não-padres, embora o bispo, para 

obedecer à lei canônica, designará o padre como pároco oficial. Em 

propostas iniciais publicadas no jornal da diocese, Crossroads, a or

denação de mulheres e homens casados também era levada em con

sideração. Ainda assim, de acordo com pelo menos uma paróquia da 

diocese de Lexington, a força-tarefa simplesmente descartava idéias 
com as quais não concordasse. 

Embora a força-tarefa Novas Faces do Ministério afirmasse que 

cada paróquia seria ouvida, paroquianos da igreja Sacred Heart em 

Corbin, Kentucky, afirmam que suas idéias nunca foram publicadas 

junto com todos os incentivos ao ministério leigo, sacerdócio femini

no e dispensa do celibato sacerdotal. Numa carta de 1998 ao Bispo 

Williams, o pároco de Sacred Heart, Roger Arnsparger, lamentava 

que as sugestões de sua paróquia, representando um bom número de 

católicos ativos, nunca tenham chegado a ser impressas no esboço do 

relatório. Ele tampouco acredita que a publicação reflita os anseios e 

desejos dos católicos comuns, de classes trabalhadoras e setores bási

cos da sociedade ligados à diocese. Ele sugere que, ao contrário, a tal 

força-tarefa tinha idéias próprias quanto a um novo modelo de Igreja 

que ela queria promover e implementar. Arnsparger escreve: 

"O processo precisava incluir na discussão e no planeja
mento a única solução permanente para a boa liderança de 
uma paróquia católica: um padre em cada paróquia e missão, 
com o santo sacrifício da missa em cada paróquia ou missão. 
Um programa de recrutamento tão amplo quanto o Novas 
Faces do Ministério seria bom: manuais, encontros etc. Não 
podemos considerar muitas opções quando o que queremos é 
uma solução definitiva do problema ... Ao longo desse proces

so acabamos por reduzir a liderança [dos leigosl à macaquea
ção dos padres, preparando o terreno para uma concepção 
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protestante do sacerdócio e para o êxodo dos homens que 
pensam ter uma vocação ao sacerdócio rumo a outras dioce
ses e ordens religiosas". 

Durante o processo do Novas Faces do Ministério (o simples 
nome já sugere que os padres seriam as "velhas faces"), a igreja Sa
cred Heart determinou que iria fazer tudo quanto fosse possível para 
assegurar a permanência de um pároco. Seu comitê concluiu que não 
queria ter um administrador leigo como líder e nem serviços de co
munhão em lugar da missa. "Fora fortemente recomendado", escre
veu Arnsparger, "que no eventual caso de a diocese de Lexignton ser 
incapaz de assegurar um padre como pároco da igreja Sacred Heart, 
os paroquianos formariam um comitê ad hoc para a obtenção de um 
pároco". Sua paróquia definiu uma lista de maneiras pelas quais ten
taria recrutar um pároco: 

• Anúncios fora da diocese; 

• Recrutamento em ordens religiosas; 

• Acolhida de um padre de um país do Terceiro Mundo. 

De fato o comitê da Sacred Heart concluiu que "se não há missa 
dominical regular na Sacred Heart, a paróquia não deveria existir". 
Os paroquianos disseram que prefeririam deslocar-se à igreja mais 
próxima que oferecia a missa de domingo do que participar de um 
serviço de comunhão na Sacred Heart.52 

A parte mais importante do plano da Sacred Heart é que ele era 
fundado na assunção de que a única solução permanente para a li
derança da paróquia católica era um pároco que oferecesse o santo 
sacrifício da missa, pelo menos todos os domingos. A diocese, contu
do, não compartilhava dessa premissa. Ao contrário, a força-tarefa de 
Lexington revelou que não estava muito interessada em padres - ao 
menos padres homens e celibatários.53 

Um dos gestos mais agressivos rumo a uma Igreja administrada 
por leigos veio ao norte da fronteira, da parte do Arcebispo Marcel 
Gervais de Ottawa. Em dezembro de 2000, Gervais indicou homens e 
mulheres leigos e freiras para realizarem casamentos, batizados e fu
nerais em sua diocese - funções especificamente reservadas a padres e 
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diáconos. Essa sua ação veio após muitos anos indicando membros e 

religiosos como "coordenadores pastorais" de algumas paróquias. O 

prelado, evidentemente pensando ser possível haver uma Igreja Cató

lica sem um sacerdócio católico, ostenta sua decisão como "não uma 

simples solução de problemas" advindos da redução no número de 

padres, mas "um novo modelo de Igreja" .54 Semelhante a Green Bay, 

que enfaticamente abraçou o novo paradigma de liderança na Igreja, 

Gervais também revelou que a Igreja gerida por leigos era mais do 

que uma solução temporária, mas o sinal de uma Igreja do futuro. 

Na arquidiocese de Cincinnati durante o final da década de 1990, 

cada decano foi encarregado de trazer recomendações ao Arcebispo 

Daniel Pilarczyk referentes à diminuição no número de padres. Um 

dos decanos recomendou a dissolução por ordem canônica de todas 

as 23 paróquias existentes à época naquele decanato e o reestabeleci

mento de nove paróquias novas, com as paróquias existentes tornan

do-se "comunidades de fé" no interior de cada nova paróquia. Cada 

comunidade de fé continuaria existindo, mas teria uma equipe de ad

ministração de paróquia e um pároco não-residentes. O plano pro

punha que a missa fosse celebrada em cada comunidade através de 

um calendário rotativo definido por cada uma das novas paróq'uias, 

e as comunidades desprovidas de um padre ofereceriam serviços de 

oração aos domingos. 

Aqui, também, vemos mais um exemplo de um novo modelo de 

Igreja, no interior da qual os padres servem como meros ministros de 

sacramento. "Comunidades de fé" 55 sem padres tendem, ao longo do 

tempo, a tornarem-se simples comunidades congregacionais centra

das na leitura das escrituras, homilia e nó compartilhar do pão e do 

vinho - estando ausente o perfeito ato de adoração, o santo sacrifício 

da missa-, baseadas no modelo de uma comunidade protestante. 

De igual modo, muitos outros bispos americanos e canadenses no

mearam "forças-tarefa" e "comissões de planejamento" para estuda

rem a redução prevista no número de padres para um futuro próximo 

e proporem soluções para lidar com a crise. É notável que as soluções 

para o problema amiúde se concentram na redução do número de 
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paróquias servidas, e não no aumento do número de padres. Muito 
tempo e energia são gastos em se determinando como os católicos 
irão se virar sem padres. Resultam daí paróquias sendo fechadas, fu
sões entre paróquias e arranjos das paróquias em que, aglomeradas, 
elas são dirigidas por freiras e "associados pastorais leigos". 

Em resumo, as evidências sugerem que algumas dioceses não que
rem um aumento no número de padres. A tal redução do número 
de padres parece lhes convir muito bem, precisamente porque eles 
podem usar a crise para justificar mudanças radicais na Igreja local -
mudanças que afetarão a missa, os sacramentos, a estrutura da paró
quia e a liderança da Igreja. Em dioceses como New Ulm, Minnesota, 
e Saginaw, Michigan, sob a liderança dos bispos Raymond Lucker e 
Kenneth Untener, respectivamente, as paróquias já são normalmente 
dirigidas por "pastores leigos". 

Esse "novo modelo de Igreja" não quer solucionar a redução do 
número de padres. Prelados como o Arcebispo Gervais o vêem como 
um avanço na agenda de uma Igreja politicamente correta, subser
viente ao feminismo e a outras vacas sagradas do progressismo. Os 
resultados das propostas dessas forças-tarefa farão apenas perpetuar 
o êxodo de homens que pensam ter uma vocação ao sacerdócio. Eles 
irão naturalmente buscar dioceses que apóiam o ministério dos pa
dres tal como definido pela Igreja. Como mencionado anteriormente, 
tais dioceses de fato existem. E é importante notar que elas muito 
pouco ou nada sofreram em termos de crise vocacional e redução do 
número de padres. Tampouco os bispos dessas dioceses estão publi
cando cartas pastorais introduzindo a "aglomeração" de paróquias 
ou instruções sobre como celebrar a missa na ausência de um padre. 

Em suma, vale a pena enfatizar que a crise de vocações e a redução 
do número de padres dela resultante são exageradas e exploradas 
por católicos que não aceitam a visão da Igreja quanto ao sacerdócio 
ordenado. Suas visões ideologicamente enviesadas quanto ao modelo 
masculino e celibatário são parte crucial do levedo que veio fermen
tando a redução planejada no número de padres que vemos hoje. Eles 
têm um ódio mortal pelo sacerdócio masculino e celibatário. 
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CAPÍTULO 12 

A COISA CERTA 

COMO CUMPRIR AS EXPECTATIVAS DA IGREJA NO QUE 
DIZ RESPEITO À VIDA NO SEMINÁRIO 

"Visto que a formação dos alunos depende de sábias leis, e sobretudo 

de educadores idôneos, escolham-se entre os melhores os Superiores e os 

professores dos seminários, e preparem-se diligentemente com sólida dou

trina, conveniente experiência pastoral e adequada formação espiritual e 

pedagógica". 

- Optatam Totius, Papa Paulo VI, no Vaticano II 

Talvez valha a pena repetir que um sacerdócio "repensado" e uma 

Igreja gerida por leigos rumam, ambos, contra o sacerdócio tal como 

a Igreja define o ministério ordenado e a estrutura hierárquica da 

Igreja. Mais importante ainda, contudo, é notar que quando aqueles 

que nutrem um "ódio mortal" ao sacerdócio masculino e celibatário 

dirigem os escritórios vocacionais e programas de formação dos se

minários para futuros padres, os seminários também sofrem conse
qüências. 

Qual é, então, a função específica de um seminário? A qual pro
pósito ele serve? É bem verdade que são poucos os católicos que real
mente conhecem bem a natureza das instituições das quais eles mes
mos dependem para a provisão de líderes de sua Igreja. 
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O seminário tal como existe hoje em dia - ou melhor, como deveria 
existir - deve sua origem ao Concílio de Trento, no século XVI (154.3-

63). Esse importante concíJio definiu o seminário como um "um fértil 
criadouro de padres". A própria palavra "seminário'', derivada do la
tim seminarium, descreve um locaJ no qual plântulas são preparadas 
para uma posterior transplantação no solo. Em termos eclesi;isticos 
um seminário é um local no qual um jovem é preparado para viver 
sua vocação sacerdotal em fidelidade e santidade para servir à Igreja. 
O Padre Benedicr Groeschel, fundador da Franciscan Friars of the 
Rendewal no Bronx, define um seminarista como "alguém que es
tuda para o sacerdócio, formando-se e sendo formado, para um dia 
ser ordenado ao serviço de Deus, de Sua Igreja e de Seu povo como 
sacerdote de Jesus Cristo" .1 

Após os tumultos da reforma protestante, os bispos e padres cató
licos estavam muito preocupados com a correta formação dos padres. 

Em 1563, último ano do Concílio de Trento, o documento Cum Adu

lescentium Aetas decretou que instituições especializadas deveriam 
ser estabelecidas, para aqueles que aspirassem a ser padres, em cada 

diocese.2 O Cardeal Pallavicini, proeminente padre conciliar, afirma 
que essa é a mais importante reforma decretada pelo concílio triden
tino. O novo sistema seria mais fortemente baseado na disciplina para 
a formação espiritual e de caráter do que os métodos passados de 
treinamento de padres.3 Esse sistema de disciplina, caracterizado pelo 
asceticismo, foi usado com o objetivo de treinar a vontade dos es
tudantes e desenvolver seus hábitos de regularidade, autocontrole e 

auto-sacrifício, hábitos que os ajudariam crescer na santidade de suas 

vidas. Os seminaristas deveriam seguir uma regra de vida que deter
minaria o que eles fariam ao longo de cada dia: oração, missa, aulas, 
estudo, recreação e devoção se encadeavam em intervalos regulares 

- sem espaço para caprichos. 

Dois grandes santos conduziram o estabelecimento dos seminá
rios durante esse período da contra-reforma católica. Santo Inácio, 
fundador dos jesuítas, estabeleceu o Collegium Germanum em Roma 
para a educação do clero alemão. Seu modelo era usado para esta-
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belecer outras faculdades em Roma, exclusivamente para a educação 

e formação espiritual de padres diocesanos. São Carlos Borromeu, 

cardeal arcebispo de Milão, foi também uma personalidade chave no 

desenvolvimento do sistema moderno de seminários. Talvez o mais 

renomado padre do concílio tridentino, ele apoiou com entusiasmo 

seus decretos, tendo de enfrentar tenaz oposição. Ele pronto estabe

leceu três seminários em sua ampla arquidiocese ao norte da Itália. 

O primeiro foi fundado para educar o clero a servir nas paróquias 

urbanas, e o segundo para formar aqueles que se tornariam padres 

do campo. O terceiro foi concebido como espécie de instituição cor

recional, provendo cursos e direção espiritual a padres já ordenados, 

mas carentes de corrigir deficiências no treinamento obtido. São Car

los elaborou um conjunto de normas para seus três seminários que 

inspiraram quase todos os fundadores de seminários desde então. Sua 

contribuição à fundação de seminários na Europa após o Concílio de 

Trento foi tão significativa que ele é freqüentemente chamado de "pai 

dos seminários". 

O modelo provido por S. Carlos exige um retiro de oito a dez dias 

no início de cada ano letivo. Durante essa semana de iniciação, as 

mentes e corações de cada seminarista se voltam para as grandes ver

dades da fé cristã. Eles participam de meditações, conferências espi

rituais, recitações do ofício divino,4 visitas ao Santíssimo Sacramento 

e consultas com diretor espiritual. Urna vez iniciada a rotina normal 

na vida do seminário, os seminaristas passam seus dias em oração, 

estudo e recreação, majoritariamente no interior das instalações do 

seminário. Foi considerado essencial que, para a correta formação 

de um padre, especialmente na vida espiritual, o seminário deveria 

estar afastado do mundo. Um dia da semana, contudo, era reservado 

para visitas a hospitais e outras instituições, no qual os candidatos 

adquiriam alguma experiência em seu futuro trabalho entre os pobres 

e doentes. 

Parte importante da experiência de formação é que ela era em

preendida em comunidade com colegas movidos pelo mesmo propó

sito de amor a Deus; cada um deles entrara ali compreendendo que 
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estavam sendo formados para um dia serem capazes de carregar o 
fardo do sacerdócio com humildade e perseverança. 

Algumas nações encararam sérios obstáculos à perfeita implemen
tação do ideal tridentino com respeito ao estabelecimento dos semi
nários. A guerra e o progresso da heresia, por exemplo, dificultaram 
a ação dos bispos alemães. Na Inglaterra e na Irlanda, a perseguição 
religiosa impediu a fundação de quaisquer tipos de seminários. Os ca
tólicos ingleses eram treinados em Duaco;' uma faculdade flamenga 
ao norte da França, enquanto que os irlandeses partiam para facul
dades em Paris, Lovaina6 e Salamanca7 para receberem sua formação 
sacerdotal. Na França, a Revolução dizimou os seminários que São 
Vicente de Paula e Padre Jean Jacques Olier haviam construído, du
rante as violentas perseguições que mataram uma enorme parcela do 
clero francês leal à Igreja. Até mesmo os professores de Teologia da 

Sorbonne em Paris foram exterminados pela Revolução, que havia, 
basicamente, declarado guerra contra todas as coisas cristãs. 

Nos Estados Unidos, uma das primeiras preocupações de John 
Carroll, o primeiro bispo americano (1790), foi prover meios ao 
treinamento de um clero nativo. Àquela época, ele dispunha de 24 
padres, todos eles nascidos no exterior, para servirem uma popu

lação católica de 25,000 pessoas - uma proporção de aproxima
damente um padre para cada mil pessoas. A ordem de São Sulpí
cio (sulpicianos), fundada por Olier, enviou quatro de seus padres 
para Baltimore, para ajudarem Carroll na abertura do seminário St. 
Mary, que existe até os dias de hoje. Por conta da falta de candida
tos ao sacerdócio, o seminário aceitava estudantes leigos, inclusive 

protestantes. Em 1793, Carroll ordenou Stephen Badin, seu primei
ro padre no Novo Mundo. St. Mary tem registro de apenas 16 estu
dantes em seus primeiros doze anos. 

De acordo com Tim Unsworth, autor de The Last Priests in Ame
rica,i "a escassez de candidatos provinha de uma profunda suspeita 
quanto a candidatos irlandeses, que um dia somariam 80% da hie
rarquia americana. Os irlandeses eram vistos como rudes, e mais inte-

i •os últimos padres da América", sem versão brasileira - m. 
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ressados em obter uma educação e dar o fora logo em seguida. Havia 
decididamente uma preferência por candidatos de maior refinamen
to" .8 Essa discriminação contra as vocações irlandesas da parte do 
clero de origem francesa e inglesa teve como resultado um número 
de apenas 110 ordenações entre 1793 e 1848. Em 1829, havia apenas 
232 padres servindo 500,000 católicos. A proporção de padres para 
a população caiu para 1:2,150. Em algumas áreas do país, a redução 
do número de padres era ainda mais severa. Em Nova Iorque, por 
exemplo, quando John Hughes tornou-se bispo, havia apenas 40 pa
dres exercendo o ministério para 200,000 católicos, uma proporção 
de 1:5,000. 

No século seguinte, seminários foram fundados nos EUA tão rápi
do quanto as dioceses foram formadas. Ao fim da Guerra Civil, 50 
seminários registravam aproximadamente 1,000 homens estudando 
para tornarem-se padres. Apenas algumas décadas mais tarde, na vi
rada do século, cerca de 100 seminários estavam educando 5,000 
candidatos.9 Finalmente os irlandeses foram considerados candidatos 

aceitáveis ao sacerdócio. Imigrantes irlandeses - e alemães em menor 
quantidade - dominavam o sacerdócio americano na última metade 
do século XIX. No século XX, as vocações italianas eram discrimina

das, e mais tarde os poloneses foram afastados dos seminários. 

Muitos dos seminários americanos iam ao encontro dos ideais tri
dentinos, guiando seminaristas em seu trajeto educacional, passando 
pelo Ensino Médio, Superior e em Teologia. O mais recente desses 
seminários era St. Patrick em Menlo Park, Califórnia, e St. Charles 
Borromeu próximo a Filadélfia, ambos ainda existentes hoje em dia. 

O Terceiro Concílio de Baltimore em 1884 estabeleceu padrões 

adicionais para a operação dos seminários nos Estados Unidos. Eles é 
que definiam o tom das educações nos seminários até o Concílio Va

ticano II: pais e párocos eram impelidos a motivarem os jovens "cuja 
inteligência e piedade indiquem um chamado ao sacerdócio". Fora 
estabelecido que o seminarista deveria estudar a doutrina cristã, La
tim e Grego, Retórica e Oratória, História e Geografia, Matemática 
e Ciências, Canto Gregoriano e Contabilidade, Escrituras e Filosofia, 
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Teologia Moral, Dogmática e Pastoral, Liturgia e Lei Canônica. O 
Concílio de Baltimore também estipulou que os estudantes deveriam 
aprender as virtudes pelo exemplo de seus instrutores e diretores es
pirituais, devendo eles ser "notáveis por sua competência, capacidade 
de aprendizado, piedade e retidão de vida. Eles devem dedicar suas 
vidas ao estudo, portar com alegria o fardo da regra do seminário e de 
uma vida carregada; ensinar por palavras e exemplos seus estudantes 
quanto à observância da disciplina do seminário, humildade, desa
pego do mundo, amor ao trabalho e ao recolhimento e fidelidade à 
oração".'º A importância do decreto do concílio foi reiterada na pri
meira encíclica do Papa Pio X, promulgada em 1903. Em E Supremi o 
Santo Padre lembra os bispos de sua primeira missão, à qual todas as 
outras devem se submeter, que é "formar o Cristo naqueles que estão 
destinados, pelo dever imposto por suas vocações, a formar o Cristo 
nos ~utros. Falamos aqui dos padres" .11 

Àquela época, alvorecer da "era dourada" do sacerdócio america
no (1900-60), os EUA estavam testemunhando um rápido crescimen
to da população católica. De 1880 a 192412 mais de 20 milhões de 
imigrantes pisaram no solo americano. A maioria era composta de 
católicos da Itália e Europa do Leste. Durante os anos 20 o número 
de padres cresceu 28%, duas vezes a taxa da população católica. Nos 
anos 30 o número de católicos dos EUA cresceu apenas 6% enquanto 
que o número de padres cresceu 26%. O resultado foi que em 1940 
havia 36,000 padres ordenados para servir uma população católica 
de 22 milhões. A proporção de padres por fiéis caiu para 1:630, a 
mais baixa na história dos EUA. 13 

Durante os anos 50 a população católica cresceu na espantosa 
proporção de 4 7% e a taxa de padres por fiéis subiu ligeiramente 
para 1:711. Na abertura do Concílio Vaticano II em 1962, a Igreja 
dos EUA comportava 5,000 seminaristas em programas de pós-gra
duação em Teologia, 3,300 em estudos em Filosofia, e mais de 16,000 
em seminários menores nos programas de En~ino Médio e escolas 

preparatórias. 

Durante a primeira metade do século XX o sacerdócio tomou-se 
urna instituição bem respeitada e definida nos Estados Unidos. Dis-
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cursando num encontro da Conferência Nacional de Bispos Católicos 

em 1986, o Arcebispo Daniel Pilarczyk recorda a imagem do sacer

dócio em 1948 aos seus 14 anos, quando ele entrara no Seminário 

St. Gregory de Cincinnati: "Ser padre era a que de mais alto na vida 

um garoto poderia aspirar" .14 O padre tinha um papel doutrinal cla

ramente definido, liderança imponente, estima pessoal e status. As 

exigências para ordenação durante esses anos eram altas e os semina

ristas eram cuidadosamente selecionados e treinados. As expectativas 

eram grandes e os padres em geral tinham fortes apoiadores entre os 

fiéis católicos. Uma identidade tão claramente definida do padre era 

uma das forças que atraía jovens inteligentes e piedosos ao seminário. 

O sacerdócio católico era um grupo de elite com um comportamento 

claramente definido. 

*** 

Durante os anos do Vaticano II, o número de seminaristas e pa

dres continuou a crescer e atingiu seu ápice em 1966. Mas no ano 

seguinte, no começo da "implementação" das mudanças revolucio

nárias que nem sequer faziam parte do concílio, a população dos 

seminários perdeu 878 estudantes. Àquela época havia por volta de 

600 seminários e casas religiosas de formação nos Estados Unidos 

formando futuros padres. A queda vertiginosa no número de voca

ções começou em 1967. Naquele ano, mais de 3,000 seminaristas 

deixaram seus estudos, e seus lugares permaneceram vagos. A seguir 

23 seminários foram fechados. Em 1970, a população dos seminá

rios caiu para 28,000 e outros 74 seminários fecharam suas portas. 

Dentro de mais cinco anos o declínio aumentou: 11,000 seminaristas 

deixaram seus estudos, muitos deles confusos quanto à natureza e o 

propósito do sacerdócio. Muitos dos seminários que foram fechados 

nesse período eram seminários menores, alguns dos quais já haviam 

sido transformados em escolas preparatórias que não viam seus es

tudantes como jovens discernindo um chamado ao sacerdócio, mas 

preparando-se para os estudos universitários. Outros simplesmente 

afundaram numa decadência que os fez morrer por si sós. Em 1999, o 
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numero total de seminaristas caiu para 4,826 estudantes, distribuídos 

em 192 seminários. 15 

Embora essa queda vertiginosa tenha começado ao final do concí
lio, "O Vaticano II tinha a intenção de renovar o sacerdócio, e não de 
conduzir à negação de sua natureza ou de denegrir seu papel". 16 As
sim como aconteceu com outros aspectos dos ensinamentos do con
cílio, a mídia, e amiúde também teólogos católicos com uma agenda 
pré-determinada, enfatizaram suas próprias interpretações dos docu
mentos do concílio ao invés daquilo que os padres conciliares real

mente afirmavam. 

Com o Optatam Totius, documento do Vaticano II sobre a for
mação sacerdotal, não foi diferente. Atendo-se ao espírito da época, 
intérpretes afirmavam que a Igreja estava convocando uma dramá
tica renovação do sacerdócio e do sistema utilizado na educação de 

padres. Embora o uso das palavras no documento de fato sugira que 
algumas áreas da formação sacerdotal precisassem de um refinamen
to, ele em geral reitera os princípios já colocados pelos concílios de 
Baltimore e Trento. Optatam Totius reafirma, por exemplo, a grave 

importância de que se tenha diretores da mais alta reputação: "Visto 
que a formação dos alunos depende de sábias leis, e sobretudo de 
educadores idôneos, escolham-se entre os melhores os Superiores e 

os professores dos seminários, e preparem-se diligentemente com só
lida doutrina, conveniente experiência pastoral e adequada formação 
espiritual e pedagógica" .17 Ao recomendar também o mesmo tipo de 
currículo de estudos, incluindo o ensino do Latim, o documento enfa
tiza claramente as Escrituras como fundamento e centro do currículo 
teológico. O decreto também alerta para a urgência de uma "melhor 
integração de Filosofia e Teologia" .18 

Mas esses pronunciamentos não eram exatamente revolucioná
rios, nem mesmo particularmente controversos. Em praticamente to

dos os aspectos, Optatam Totius ratifica a estr.utura e finalidade dos 
seminários, com o objetivo de proteger essa instituição dos caprichos 
daqueles que, a partir do fim do século XX, são tentados a pensar que 
sabem melhor como educar e formar padres. Em suma, o seminarista 
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deveria ser "treinado para a obediência sacerdotal numa disposição 

de vida humilde, e em espírito de abnegação" .19 Através do celibato 

sacerdotal, que era enfaticamente reiterado e promovido, o seminaris

ta deveria devotar-se ao Senhor com um amor indiviso.20 Uma leitura 

objetiva do decreto não revela nenhum desejo, da parte dos padres 

conciliares, em eliminar a disciplina do seminário. Pelo contrário, pa

rece tratar-se de algo em consonância com o Concílio de Trento em 

sua exigência de um ambiente especialmente planejado para formar 

santos padres, em humildade e espírito de sacrifício. 

Em 1969, a Sagrada Congregação para Educação Católica publi

cou o Ratio Fundamenta/is Institutionis Sacerdotalis, um plano bási

co para a formação sacerdotal, e pediu a cada conferência de bispos 

do país que esboçassem seu próprio programa de formação sacerdotal 

à luz de necessidades pastorais particulares da região. A Conferência 

Nacional de Bispos Católicos dos EUA aprovou seu Programa de For

mação Sacerdotal em 1971. Mais recentemente, o Papa João Paulo II 

tratou do tema da formação sacerdotal "nas circunstâncias dos dias 

atuais" em sua exortação apostólica de 1992 Pastores Dabo Vobis, 

que começa citando Jeremias: "Dar-vos-ei pastores segundo o meu 

coração" (Jr 3, 15). Essa carta pastoral traz um sumário da discussão 

ocorrida durante o Sínodo dos Bispos sobre o Sacerdócio em 1990. 

João Paulo trata de quatro áreas da formação sacerdotal: humana, 

espiritual, intelectual e pastoral. A formação humana, diz ele, é a base 

de toda formação sacerdotal. Citando o Concílio Vaticano II, o papa 

chama os seminaristas a serem "educados na verdade, leais, respei

tosos a todas as pessoas, terem senso de justiça, serem honestos em 

suas palavras, genuínamente compassivos, serem homens íntegros e, 

especialmente, equilibrados em juízo e comportamento" .21 Para tan

to o Santo Padre explica que o seminarista deve ser formado para a 

liberdade responsável e a consciência moral. "A maturidade afetiva 

supõe a consciência do lugar central do amor na existência humana. 

Especialmente à luz do carisma do celibato, ele deve ser formado por 

uma adequada educação para a verdadeira amizade e deve responder 

livre e amorosamente às demandas de Deus" •12 
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A formação espiritual, segundo aspecto da formação total de um 
seminarista," introduz na comunhão profunda com Jesus Cristo, Bom 
Pastor; conduz a urna submissão de toda a vida ao Espírito numa 
atitude filial para com o Pai, e numa ligação fiel à Igreja" .23 Urna vez 
mais o Santo Padre se refere a Optatam Totius, que requer que a for

mação espiritual 

"[S]eja dada de tal maneira que os alunos aprendam a vi
ver em união familiar e assídua com o Pai por meio de Seu 
Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo: Havendo de ser con
figurados pela sagrada ordenação com Cristo sacerdote, ha
bituem-se também a aderir a Ele, como amigos, em íntima 
união de toda a sua vida. Vivam de tal maneira o Seu mistério 
pascal, que nele saibam iniciar o povo que lhes há de ser con
fiado. Aprendam a buscar Cristo na meditação fiel da palavra 

de Deus, numa ativa comunicação com os santíssimos mis

térios da Igreja, sobretudo na sagrada Eucaristia e no Ofício 
divino; no bispo que os envia e nos homens a quem são en

viados, sobretudo nos pobres, nas crianças, nos doentes, nos 
pecadores e incrédulos". 24 

A formação espiritual é necessária, como aponta o papa, caso o 
seminarista queira um dia ser um padre ao invés de simplesmente agir 

como um padre. Sem desenvolver uma vida espiritual baseada na tra
dição perene da Igreja, o padre não poderá cumprir com sua função 
de pastor de almas. Sua "formação pastoral encontrar-se-ia sem fun
damento". Em outras palavras, a espiritualidade dos futuros padres 
deve estar fundada na oração e na lectio divina, leitura da palavra de 
Deus, e ter como sua "fonte e clímax" a Eucaristia. 

A formação intelectual envolve a compreensão da fé. De acordo 
com o Papa João Paulo Il, ela pode ser vista como uma expressão 
necessária tanto da formação humana quanto espiritual. A correta 

formação intelectual permite que o padre proclame o imutável Evan
gelho do Cristo de maneira digna de confiança e que atenda às legí
timas exigências da razão humana num mundo marcado pela indife
rença religiosa e uma descrença na verdade objetiva. Especificamente 

através do estudo da Teologia e da Filosofia, o seminarista "adere à 

248 



ADEUS, HOMENS DE DEUS 

palavra de Deus, cresce na sua vida espiritual e dispõe-se a desempe
nhar o seu ministério pastoral" .2s 

A formação pastoral se constrói sobre esses três elementos. Ela 

deve almejar fazer dos candidatos ao sacerdócio verdadeiros pastores 

de almas segundo o exemplo de Jesus Cristo. O seminário, instrui 

o Santo Padre, deve buscar iniciar o candidato "na sensibilidade do 

pastor, na assunção consciente e amadurecida das suas responsabili

dades, no hábito interior de avaliar os problemas e de estabelecer as 

prioridades e meios de solução, sempre na base de claras motivações 

de fé e segundo as exigências teológicas da própria pastoral". 

A exortação apostólica de João Paulo também define com clareza 

o propósito do seminário, "urna comunidade eclesial" concebida para 

formar futuros padres, que são primeiramente pastores da Igreja. Para 

tal fim, aqueles envolvidos em nutrir vocações e formar padres de

vem ter um verdadeiro amor e sincero respeito por cada seminarista 

que, em condições bastante particulares, ruma à ordenação. Pastores 

Dabo Vobis explica que o seminário é construído em torno daqueles 

envolvidos com a formação: o reitor, o diretor espiritual, superiores e 

professores. Cada um desses representa o bispo, que tem a responsa

bilidade primordial para com o ambiente do seminário. A efiCiência 

do treinamento oferecido em qualquer seminário depende quase que 

inteiramente da maturidade e força daqueles envolvidos na formação, 

"tanto do ponto de vista humano quanto do Evangelho" .26 É impor

tante, ressalta o papa, que reitor, diretor espiritual e instrutores sejam 

selecionados cuidadosamente. Eles devem ter uma relação próxima 

com o bispo, que é o primeiro responsável pela formação dos padres. 

Para seu ministério, "padres de vida exemplar devem ser escolhidos", 

homens que exibem maturidade humana e espiritual, experiência pas

toral, competência profissional e estabilidade em suas vocações. Es

ses padres podem ser ajudados por leigos fiéis, tanto homens quanto 

mulheres, no treinamento de futuros padres. Também eles devem ser 

escolhidos com grande cuidado . 

... ... .. 
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É necessário saber o que a Igreja espera do treinamento do semi
nário para poder medir o que realmente aconteceu nos seminários 
americanos desde o fim do Concílio Vaticano II. Nenhuma discus
são quanto ao seminário e seus estudantes, contudo, estaria completa 
sem uma compreensão do que seja o sacerdócio. Se o seminário é 
um local onde o sujeito aprende o que significa ser padre e a fazer o 
que um padre faz, será útil que entendamos o que sejam tais coisas. 
A experiência revela que um amplo segmento da população católica 
dos EUA não tem uma real compreensão do que seja um padre, muito 
menos daquilo que faz um padre, além de celebrar os sacramentos. 
Conseqüentemente, o sacerdócio padece daquilo que muitos chamam 
de "crise de identidade". Tal crise dificilmente encorajará vocações ao 
sacerdócio. Num certo sentido o sacerdócio tornou-se um campo de 
batalha para ideologias contrárias ao ensinamento da Igreja. 

Face à controvérsia, São João Maria Vianney, mais conhecido 
como o Cura d'Ars, provê um excelente exemplo daquilo que um 

padre faz e do que significa ser um padre. Quando João Maria foi 
canonizado em 1925, o Papa Pio XI o nomeou "santo patrono dos 
párocos". É interessante notar que ele não ficou conhecido por sua 
excelência nos estudos no seminário. Num certo sentido, contudo, 
esse camponês simples e santo era bom em seus estudos, mas não de 

acordo com os métodos nos quais a Teologia estava sendo ensinada 
em seus dias. Ele já estava muito avançado em matéria espiritual e na 
prática das virtudes, muito antes de entrar no seminário para estudar 
essas coisas em teoria. Ele era um homem humilde, inocente e puro de 
coração. Seus professores, por outro lado, eram condescendentes. De 
fato, muitos deles eram jansenistas a ensinar erros teológicos. 

João Maria tinha 29 anos quando foi ordenado, seus superiores 
havendo decidido que seu grande zelo pelas almas compensava suas 

falhas de aprendizado. Entretanto ele não teve permissão para ouvir 
confissões por conta de sua suposta falta de conhecimento de Teolo
gia Moral. (É difícil acreditar que realmente faltasse conhecimento de 

Teologia Moral a João Maria. Historiadores indicam que seu bispo e 
superiores no seminário desconfiavam de suas visões antijansenistas). 
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O bispo não lhe outorgou esse poder senão muitos anos mais tarde. 

Inicialmente designado para assistir um padre mais velho, quando 

esse padre morreu João Maria foi enviado a Ars, pequeno vilarejo a 

aproximadamente 50 quilômetros de Lyon, onde ele ficou muito co

nhecido no desempenho de suas tarefas de pároco. Em sua nomeação 

em 1818 ele escreveu a seguinte oração: "Meu Deus, concedei-me a 

conversão da minha paróquia. Quero sofrer tudo o que for preciso 

para que permaneçais comigo. Sim, estou pronto a sofrer, por cente

nas de anos se preciso for, as mais duras penas, conquanto meu povo 

se converta". João Maria rezava seriamente pela conversão de sua 

paróquia, não apenas porque aquela era sua função, mas porque Ars 

estivera sem um padre por muitos anos, e sua população se tornara 

completamente ignorante à fé. Os anos seguintes à sangrenta Revo

lução Francesa (1789-99) testemunharam a perseguição e execução 

de grande parte do clero da França. Houve conseqüentemente uma 

severa redução artificial no número de padres, naquele mesmo país 

católico outrora conhecido ternamente dentre a cristandade como a 

"terra dos santos". O santo Cura d' Ars lamentava-se e dizia "deixe 

uma paróquia sem padre por 20 anos e ela passará a louvar as bes

tas". Foi isso que aconteceu, segundo ele, na paróquia de Ars. · 

As preces do Cura foram atendidas: ele sofreu sem parar durante 

40 anos até sua morte aos 73. Alguns sofrimentos foram escolhidos 

por ele próprio. Ele dormia num quarto pequeno e sóbrio, desprnvi

do de qualquer mobília exceto por uns poucos elementos. Ele comia 

cascas de pão no café da manhã, e não mais que uma batata em seu 

jantar. Ele não dormia mais do que uma hora a cada noite. Essas 

mortificações que João Maria praticou durante mais de quatro dé

cadas atestam a natureza milagrosa da vida do santo. Sua alimen

tação e seu sono, humanamente falando, não eram o bastante para 

sustentar um homem. 

O segundo tipo de sofrimento que o Cura teve de suportar foi 

infligido por seu próprio povo. Eles zombavam do pároco em can

ções obscenas, escreviam-lhe cartas ameaçadoras e pregavam cartões 

caluniosos em sua porta. Alguns moradores do vilarejo chegaram a 
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dizer que ele deveria deixar Ars de uma vez por todas. Ainda assim ele 
continuou a pregar destemidamente do púlpito de sua pequena igreja 
do interior. "Se um padre está determinado a não perder sua alma", 
diz ele, "ele não deve permitir que nada o impeça de cumprir com seu 
dever, ainda que saiba que será morto ao descer de seu púlpito". Seus 
sofrimentos logo começaram a render frutos. Quanto mais sofrimen
tos ele vivia, mais os pecadores se convertiam. Suas longas horas no 
confessionário - por vezes 16 a 18 horas num só dia - conferiram-lhe 
a reputação de brilhante confessor. De fato, conforme os anos se pas
saram, sua pregação e direção espiritual atraíram pessoas de outras 
paróquias. Milhares começaram a peregrinar de toda a Europa para 
ouvi-lo pregar e confessar seus pecados com ele. Quando um padre 
de um vilarejo vizinhou perguntou-lhe qual era o segredo para dar as 
corretas penitências no confessionário, o Cura respondeu, "dê a eles 
penas leves, e faça você mesmo o resto". 

João Maria continuou a conduzir almas aos sacramentos, coisa 

que causou distúrbios até mesmo entre os líderes da Igreja. Uma po
pular heresia de seu tempo era aquela dos jansenistas, que acredita
vam, com falsa humildade, serem indignos de receberem os sacra
mentos com freqüência (por exemplo, todos os domingos). Mas o 
Cura pregava contra eles, alguns dos quais bispos e padres franceses, 
instruindo corretamente seu povo quanto aos sacramentos. "Temos 
os sacramentos a nossa disposição", dizia ele, "porque pertencemos à 
religião da salvação. Devemos dar graças a Deus por esses sacramen
tos, do fundo de nossos corações, pois eles são fonte de salvação. Os 
jansenistas têm os sacramentos, é verdade, mas os sacramentos não 
servem de nada para eles, pois eles imaginam que apenas os perfeitos 
podem recebê-los". Ele explicava que, é claro, ninguém nunca será 
"digno" de receber Jesus na Santa Eucaristia, por exemplo, mas se 
Jesus tivesse em vista nosso merecimento, ele nunca teria instituído 
a Eucaristia. Jesus olhava, isso sim, para nossas "necessidades", e o 
Cura fez com que seu povo tomasse parte nos sacramentos, os quais, 

se recebidos com fé, o conduziriam à salvação. 

O número de peregrinos que visitaram São João Maria Vianney 
aumentou para 20,000 a cada dia. Eles vinham ouvir sua pregação, 
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ouvir sua instrução quanto ao catecismo e confessar seus pecados 

com ele. O dia todo ele não fazia nada senão servir como padre da 

paróquia, realizando as simples tarefas que lhe eram atribuídas. 

Quando, em 1947, o seminarista Karol Wojtyla, futuro Papa João 

Paulo II, visitou a terra de São João Maria, ele saiu dali convencido 

de que o sacramento da Penitência era "parte indispensável do drama 

da vida cristã", e que como padre ele iria imitar o santo Cura fazendo 

de si um "prisioneiro do confessionário" .27 O futuro papa imitou esse 

santo patrono dos párocos de muitas maneiras, como quis o Papa 

Pio XI que seus padres o fizessem. Foi esse camponês francês, primei

ramente perseguido no seminário e a seguir como jovem padre por 

sua fidelidade ao Cristo e à Igreja, que Pio XI ergueu como modelo 

de pároco. O Cura d' Ars pregou a verdade destemidamente, celebrou 

os sacramentos com grande reverência, catequizou, realizou atos de 

mortificação, tudo isso em espírito de auto-sacrifício, que o permitiu 

realizar seu principal objetivo enquanto pastor de almas: converter 

sua paróquia. 

Obviamente, se a Igreja acredita que João Maria deve ser imitado 

como modelo de padre, nós podemos, ao estudar sua vida, compreen

der melhor o que um padre faz. A julgar pelo Cura d' Ars, a coisa 

mais importante que um padre faz é levar uma vida de auto-sacri

fício. Antes dos anos de Vaticano II, a vocação sacerdotal era sem

pre apresentada como sacrifício, que trazia recompensas profundas 

e satisfatórias. "Os chamados à vocação", escreve o historiador da 

Igreja James Hitchcock, "sempre enfatizaram o espírito de abnegação 

esperado dos padres, e muitas comunidades, tal como os monges na 

clausura e missionários em terras estrangeiras, atraíram vocações ao 

oferecer quase nada além de uma vida de auto-sacrifício" .28 

O teólogo jesuíta Padre John Hardon chega a dizer que toda vo

cação é feita de sacrifício, é mantida por sacrifício, e tem como me

dida de seu apostolado o sacrifício daqueles chamados por Deus ao 

sacerdócio ou à vida religiosa. 29 De fato, ele acrescenta, "quão mais 

íntima é a vocação ao serviço do Cristo, mais exigente será o sacrifí

cio requerido" .30 A abnegação no uso e desfrute de bens materiais é 
predisposição básica para uma vida de auto-sacrifício no ministério 
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sacerdotal. Hardon chama os sacrifícios de infância e juventude de 
"viveiro de vocações..,, e o sacrifício posterior no sacerdócio de "nor
ma do trabalho apostólico". 

Esse ideal é mais tarde refletido nos escritos do Concílio Vaticano II. 
No decreto sobre a formação sacerdotal, os seminaristas, é dito, de
vem ser "educados na obediência sacerdotal, na pobreza de vida e 
abnegação de si mesmos". 31 A despeito dos ensinamentos claros e 
exigentes que constam nesse decreto e na Presbyterorum Odinis,32 o 
decreto do Vaticano II sobre o ministério e a vida dos padres, a ênfase 
no auto-sacrifício e auto abnegação quase evaporou após o concílio. 
No entanto nada no concílio decreta ou mesmo sugere tal mudan
ça. Por conta de autoproclamados "intérpretes", os ensinamentos do 
Vaticano II foram distorcidos a ponto de convencer os católicos de 
que, preservando a vocação cristã, a Igreja estava convocando uma 

mudança do modelo de auto-sacrifício rumo aquele de auto-realiza
ção. Em outras palavras, os fiéis foram persuadidos de que a Igreja 

estava dizendo que eles deveriam parar de almejar o auto-sacrifício 

para se concentrarem na auto-realização. Uma mudança de ênfase 

tão perceptível deixou marcas profundas no sacerdócio. Seus efeitos 
foram sendo percebidos lentamente nas paróquias, mas as mudanças 
nos seminários se deram quase que imediatamente. 

Ao mesmo tempo - e não independentemente, de forma alguma -
uma crise de identidade do sacerdócio seguiu-se ao concílio e à refor
ma da missa instituída pelo Papa Paulo VI. Uma grande ajuda que a 
Igreja proveu para remediar essa crise de identidade, somada à Pas
tores Dabo Vobis de João Paulo II, foi o Diretório para a vida e o mi
nistério dos presbíteros, publicado em 1994 pela Congregação para o 
Clero, sob direção do Cardeal José Sanchez. O Diretório, autorizado 
pelo Papa João Paulo II, definia claramente a identidade do padre e 
provia uma explicação lúcida daquilo que um padre faz e daquilo que 
um padre é. O documento coleta ensinamentos da Igreja desde o Papa 
Leão XIII até João Paulo II, e vê o exemplo do Cura d' Ars - não é de 
surpreender - como um modelo a ser imitado. O Diretório começa 
por definir o sacerdócio como um dom "instituído por Cristo para 
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continuar sua missão salvífica". Esse dom foi "conferido aos apósto

los e continua na Igreja, por meio dos bispos, seus sucessores". Por

tanto, a identidade do padre está centrada na participação no sacer

dócio do Cristo. O padre, em outras palavras, age in persona Christi. 

Ele dedica-se a pregar o Evangelho e pastorear os fiéis, e sobretudo a 
celebrar o santo sacrifício da missa. 

O Diretório também explica claramente o que um padre faz e o 

que ele deve fazer para crescer em santidade e realizar um ministério 

apostólico frutífero, incluindo aí a atração de vocações ao sacerdócio. 

Sete hábitos devem ser cultivados: 

• celebração diária da missa; 

• confissão freqüente e direção espiritual; 

• exame diário de sua consciência; 

• leitura diária das Escrituras e outras leituras espirituais; 

• recoleções diárias e retiros; 

• devoções marianas; 

• meditação sobre a Paixão de Nosso Senhor. 

Esses hábitos da vida são necessários para que o padre realize o 

trabalho para o qual foi ordenado. O contraste entre esses hábitos 

e aqueles que se cultivam nos seminários atualmente, evidentes em 

tantos padres ordenados ao longo das últimas três décadas, é preo

cupante. 
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CAPÍTULO 13 

ONDE ESTÃO OS HOMENS 

POR QUE A ORTODOXIA SUSCITA AS VOCAÇÕES 
(OU: COMO APRENDER COM DIOCESES E 

SEMINÁRIOS DE SUCESSO) 

"As vocações estão 'lá fora', mas uma vocação é como uma planta; ela pre

cisa ser nutrida e apoiada. Você colhe aquilo que planta". 

- PADRE DAVID MISBRENER, 

diocese de Youngstown, Ohio 

Sabemos qual é o problema, e quais são suas causas. A ques

tão que surge naturalmente é: "qual é, pois, a solução?". Tanto· a 

Pastores Dabo Vobis quanto o Diretório para a vida e ministério 

dos presbíteros provêem amplo direcionamento para os seminários 

católicos. Mas elas, sozinhos, provavelmente não bastam. Esses do

cumentos, assim como ocorre com a maior parte dos documentos 

da Igreja, correm o risco de serem reduzidos a ideais teóricos - em

bora haja, neles, certamente muito mais do que isso. Nunca faltam 

aqueles que desprezam os pronunciamentos da Igreja como soluções 

"irrealistas" ou "datadas". 

A comum assunção pessimista de que as "vocações simplesmente 

estão em falta" pode facilmente ser contestada por evidências em· 
píricas em contrário. Como o Arcebispo Curtiss mencionou cm seu 
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artigo seminal que expunha o problema da discriminação contra 
candidatos ortodoxos, existem muitas dioceses notáveis que apre
sentam um número desproporcionalmente grande de candidatos ao 
seminário e de padres recém-ordenados. Então, os bispos e demais 
encarregados de estimular vocações podem simplesmente olhar para 
as dioceses que têm tido êxito, e tentar modelar seus próprios pro

gramas em função daqueles. 

Infelizmente parece haver, embora muitos bispos conheçam as his
tórias de sucesso e compreendam o que seja necessário para atrair vo
cações, uma incapacidade expressa por parte dos líderes diocesanos 
em aprender com seus próprios erros. Eles são incapazes de admitir 
que a redução no número de vocações não é um fenômeno natural, 
mas uma crise produzida pela mão do homem. Aqueles que nutrem 
um "ódio mortal" pelo sacerdócio masculino e celibatário e que, além 
disso~ promovem agendas contrárias à missão da Igreja Católica sim
plesmente não querem candidatos que se apresentam como voluntá

rios ao serviço da Igreja. Trata-se, em essência, de um abismo entre 
gerações, um conflito entre os radicais reformistas de mais idade e os 
jovens conservadores e piedosos. 

Um interessante episódio ocorrido em Youngstown, Ohio, ilustra 
esse ponto. A publicação de 29 de maio de 1998 do jornal diocesano 
de Youngstown, o Catholic Exponent, traz um anúncio de página in
teira com o título: "Você estava procurando a cobertura das ordena
ções sacerdotais para a diocese de Youngstown em 1998?", embaixo 
de uma caricatura representando a silhueta de um padre com um pon

to de interrogação em seu peito, a resposta: "Não há ordenações ao 
sacerdócio em nossa diocese para este ano e nem para o próximo. Por 
favor reze por vocações!". No mesmo mês, em longa carta ao editor 

do mesmo jornal, o Padre Kenneth E. Miller provê algumas reflexões 
quanto às possíveis razões para a falta de seminaristas estudando para 
o sacerdócio na diocese de Youngstown. Miller, que havia recentemen
te completado dez anos como diretor vocacional para a diocese, es
creve, "Os bispos estão sofrendo uma tremenda pressão para suprir 
as paróquias com um contingente idoso e minguante de padres. E a 
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despeito do que é dito por alguns, eles, 'os seminaristas', não estão 'lá 

fora' se nós os procurarmos" .1 Miller atesta que ele e outros diretores 

vocacionais ao redor do país vinham tentando "com muito esforço" 

recrutar candidatos, mas com pouco sucesso. Ele afirma: 

"Em grande parte as dioceses de hoje em dia admitem can

didatos que não têm e provavelmente não terão as habilida

des intelectuais e psicológicas necessárias para conduzir um 

rebanho de bem educados fiéis católicos no próximo milênio. 

Muitos dos atuais seminaristas têm uma inclinação a práticas 

de piedade católica 'datadas' (das quais eles não podem se 

lembrar de primeira mão por serem muito jovens), sem de

monstrarem uma real e autêntica espiritualidade católica". 

Miller acredita que os seminaristas - aqueles que o Arcebispo 

Curtiss classificaria de "ortodoxos" - que se focam na piedade como 

elemento integrante de sua formação sacerdotal podem evitar as in

dicações referentes à justiça social feitas pela Igreja. Através de um 

argumento ilógico, ele acha que a piedade e a justiça social podem ser, 

de algum modo, incompatíveis. 

De acordo com Miller - lembremos que ele foi um diretor vocacio

nal de grande insucesso por quase uma década - a devoção ao San

tíssimo Sacramento também é problemática para esses seminaristas 

"conservadores" e "piedosos". O "foco no Santíssimo Sacramento" 

é, para Miller, "perturbador". Ele sustenta que esse "ressurgimento 

da piedade eucarística por parte de muitos futuros líderes da Igreja ... 

nega, ao menos implicitamente, a Encarnação", porque, diz ele, "não 

é possível conter o Jesus ressuscitado". 

Nas observações finais de Miller, ele declara, "eu vi muitas dioce

ses ao redor do país 'importarem' padres e seminaristas de outros paí

ses e dioceses". Miller não aprova essa prática. "O presbiterado dio

cesano sofre quando padres são trazidos para preencher lacunas de 

um clero diocesano local. [experimente dizer isso aos grandes santos 

missionários]. Existem, afinal", ele escreve, "outros modelos de lide

rança paroquial e provisão de contingente que não necessitam dessa 

crescente tendência de importação de clero e seminaristas". Com tais 
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observações feitas pelo ex-diretor vocacional, quem se espanta com o 
fato de a diocese de Youngstown, durante os anos de mandato do Bis
po James W. Malone ( 1968-95), tenha produzido um número escasso 
de vocações sacerdotais?2 

Em primeiro lugar, Miller admite estar consciente de que há dioce
ses com um tremendo sucesso no recrutamento de vocações e ordena
ção de padres, ano após ano. No entanto, ao invés de tentar aprender 
com esse sucesso, ele os despreza sumariamente. Ao fazê-lo, ele ad
mite mais adiante que as vocações de fato "estão lá fora" - contra
dizendo-se claramente durante o processo-, mas elas aparentemente 
não são de seu agrado. Eles são burros demais ou piedosos demais 
ou jovens demais ou centrados demais no Santíssimo Sacramento. 
Ele então critica as dioceses de sucesso por aceitarem candidatos que 
foram rejeitados, por diretores vocacionais como ele, por conta de 
serem "ortodoxos". Não apenas isso, mas ele também justifica que 
não se deve "importar" vocações uma vez que existem alternativas 
aos párocos para as paróquias católicas, implicando assim que os ca
tólicos não precisam realmente de padres na Igreja de hoje, pois eles 
agora dispõem de um novo modelo progressista de Igreja que repousa 
no ministério leigo e nas paróquias sem padre. 

Felizmente a carta de Miller com suas admissões autocondena
tórias recebeu uma avalanche de respostas severas nas semanas se
guintes. Muitas delas vinham de colegas padres que apontavam que 
"colhemos aquilo que semeamos". 

O Monsenhor Thomas Acklin, O.S.B., reitor do Seminário St. Vin
cent em Latrobe, Pensilvânia, foi um daqueles que respondeu. Em 
sua carta publicada numa edição posterior do Catholic Exponent de 
Youngstown, ele se identifica como sendo um daqueles que crêem que 
as vocações "estão, sim, lá fora". É a falta de apoio, diz Acklin em sua 
tréplica, "não apenas de nossa cultura, mas mesmo dos católicos, que 
fez com que uma grande parte daqueles que entraram no seminário 
passassem por severas provações contra suas vocações". 3 

O reitor de Latrobe defendeu os seminari~tas "piedosos" e "con
servadores" de hoje em dia contra as acusações do ex-diretor voca
cional de Youngstown. Ele afirma que acha os seminaristas de hoje, 
acima de tudo, autênticos. Ele escreve: 

260 



ADEUS. HOMENS DE DEUS 

"Algo impressionantemente revigorante para mim é o de
sejo apaixonado que eles têm de se apropriarem pessoalmen

te da fé católica e de sua tradição ... É interessante ver como 

muitos dos fiéis apreciam profundamente os seminaristas com 

quem se encontram, especialmente ao observarem sua ênfa

se na oração, mas também por sua abertura às devoções nas 

quais alguns padres parecem faltar ou mesmo se opor". 

Por sua experiência como reitor de seminário, Acklin acredita que 

os padres de amanhã "farão da oração litúrgica e pessoal uma priori

dade total, visando a uma experiência de intimidade com Aquele que 

chama ao sacerdócio; um homem que é, então, capaz de testemunhar 

essa intimidade e compartilhá-la com outros". 

O Padre David M. Misbrener, pároco auxiliar da igreja Immacu

late Conception em Ravenna, Ohio, também escreve em defesa da 

piedade e devoção de jovens padres como eles. "É através da devoção 

ao Santíssimo Sacramento", escreve ele, "que eu sou capaz de tes

temunhar às pessoas e verdadeiramente fazer parte dos ministérios 

sociais e outros aspectos da Igreja. Isso também me ajuda a enfrentar 

minhas fraquezas e me dá força para tentar superá-las" .4 Misbrener 

afirma que as vocações "estão, sim, lá fora'', mas, diz ele, "uma.voca

ção é como uma planta' ela precisa ser nutrida e apoiada; você colhe 

aquilo que você planta". 

Guardando isso em mente, vale a pena retornar à explicação do 

Arcebispo Curtiss da fórmula simples de sucesso seguida por sua ar

quidiocese: 

"nossa estratégia quanto à vocação é pautada em expe
riências de sucesso de outras dioceses: uma base ortodoxa só
lida que promove a lealdade ao papa e ao bispo; um diretor 
vocacional e uma equipe que claramente apóiam o sacerdó
cio masculino e celibatário e comunidades religiosas leais ao 
magistério; um presbiterado que se apropria pessoalmente do 
ministério vocacional na arquidiocese; ... [e] devoção eucarís
tica nas paróquias, com ênfase na oração pelas vocações" ,5 

Resumindo, a ortodoxia produz vocações: a fórmula de compro· 

vado sucesso baseia-se na fidelidade ao màgistério da Igreja. 
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No entanto, as dioceses que vem experimentando os maiores pro
blemas com as vocações têm ignorado essa fórmula. De fato, um cer
to grau de desespero impotente da parte de tantas dioceses america
nas evidencia-se claramente pelos métodos pelos quais eles almejam 
"encorajar" ou "promover" vocações, abstendo-se das comprovadas 
fórmulas de sucesso. Artifícios como revistas de histórias em quadri
nhos, jogos de basquete, outdoors e propagandas de televisão subs
tituem uma autêntica busca por vocações que exige fidelidade aos 
ensinamentos da Igreja e sobretudo ao sacerdócio. 

A diocese de Des Moines, Iowa, por exemplo, promove jogos de 
basquete com uma equipe itinerante de padres chamada "The Running 
Revs",i e faz anúncios com cartazes e mensagens do tipo "Precisa-se 
de Colarinhos Brancos: Sacerdócio" e "Sacerdócio: É demais!". 

Essa abordagem por meio de cartazes também foi adotada pela 

diocese de Providence, uma das dioceses mais progressista da Costa 
Leste, ao iniciar uma grande campanha midiática para "atingir" os 

potenciais candidatos ao sacerdócio. A campanha, explica o diretor 

vocacional de Providence, Padre Marcel L. Taillon "trará o Cristo aos 
jovens [de Rhode Island] indo até onde eles se encontram" .6 Soma
do aos cartazes, um site na internet, e anúncios no jornal, a diocese 

exibiu comerciais na MTV, um canal grosseiro de videoclipes de rock 

que em nenhum sentido promove a vida, ensinamento ou pensamento 
católicos. Taíllon explicou que "o melhor lugar para se alcançar can

didatos potenciais seria a MTV e o Comedy Channel", provavelmente 
porque pesquisas de padrão da audiência mostravam que esses são os 
canais mais populares entre homens de 18 a 35 anos. 

Os céticos perguntam-se por que uma diocese católica iria exibir 
anúncios a uma audiência que fica sentada no sofá assistindo a clipes 
de bandas como Marilyn Manson, Godsmack, Limp Bízkit e Pomo 

for Pyros - seria a última palavra em técnicas de marketing "cold 
call", ü que faz com que os fiéis católicos imaginem se a diocese não 

i .. Padres perambulando" - m. 

ü Cold ca/l - contato com potencial cliente de perfil próximo ao almejado pelo comerciante, sem 
manifesto interesse prévio desse mesmo cliente - m. 
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estaria justamente tentando atrair homens de fora da Igreja para po

der moldá-los mais facilmente à imagem de sacerdócio por ela "rein

ventada". 

Um editorial no Providence Visitar, contudo, afirma que a campa

nha "não endossa o estilo de vida da MTV, mas antes tenta oferecer a 

mensagem de Jesus Cristo a jovens nele inseridos" .7 

Patrick Simmons, * que disse que "nem morto assistira à MTV", 

pergunta-se quem, no entender da diocese, estaria apto ao sacerdócio. 

"Talvez haja uma razão para que eles exibam os anúncios na MTV, ao 

invés de locais mais preferíveis", ele sugere. Simmons, católico orto

doxo, inscreveu-se para o programa de formação sacerdotal na dioce

se de Providence em 1999, na época em que as campanhas midiáticas 

chegaram às ruas, e as ondas do rádio chegavam a Rhode Island. Após 

ter sido entrevistado por uma mulher que se descrevia como uma "ex

freira radical", ele foi considerado "rígido"," hostil", e "reacionário", 

por apoiar os ensinamentos da Igreja em questões essenciais da fé. Em 

outras palavras, diz ele, ele não era um candidato "adequado". Ele 

logo recebeu uma nota de rejeição. Em meio, então, a uma custosa 

campanha midiática para atrair candidatos "adequados", a diocese 

de Providence rejeitou um jovem "inadequado" que assistia à EWIN'; 

em lugar da MTV. Isso talvez explique em parte porque a diocese de 

700,000 católicos teve apenas 25 seminaristas em 2001 e não orde

nou nem um só sacerdote em 2002. Também em 1999, o Washington 

Poste o Milwaukee Journal Sentinel relataram uma campanha similar 

promovida pela arquidiocese de Milwaukee. Cartazes por toda a par

te em Milwaukee apresentavam mensagens cafonas como "Procura

se: médicos de almas" e "Trabalhe com o melhor chefe do mundo". 

(Os católicos de Milwaukee ficaram em dúvida quanto a se o cartaz 

fazia alusão a Deus ou ao Arcebispo Rembert Weakland). 

Em abril de 2000, a NBC News comentou uma campanha publi

citária similar, em estilo Madison Avenue, lançada pela arquidiocese 

de Chicago, há muito assolada pela escassez de vocações, para atrair 

candidatos ao sacerdócio. A campanha é fundada sobre a mesma 

iii EWTN - Global Catholíc T1l1vision Nttwork - NT. 
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premissa daquelas de Des Moines, Providence e Milwaukee: que as 
pessoas podem se sentir atraídas em responder ao chamado por meio 
de anúncios em outdoors. A equipe de marketing de Chicago apare

ceu com essa: 

• "Minimize seu guarda-roupa, maximize seu potencial"; 

• "Sonhando com um serviço de colarinho branco?"; 

• "Precisa-se de ajuda: Investigue-se"; 

• "Se você estava esperando um sinal de Deus, aqui está"; 

• "Alguns fazem o bem doando roupas, outros doam suas vidas". 

Mas os católicos mais razoáveis perguntam-se por que é que a 
Igreja está gastando milhares de dólares para anunciar como uma 
emp~esa secular, comercializando o sacerdócio como um produto que 
se queira comprar, antes de resolver os conhecidos problemas que 
existem nos seminários e escritórios vocacionais do país. 

O fato é que nenhuma diocese que atraiu vocações a contento 
contratou profissionais do marketing para fazer com que o sacerdó
cio parecesse atraente a consumidores entre a população comum. A 
campanha midiática causa mais constrangimento à Igreja Católica 
do que qualquer outra coisa. Os recursos precisam ser investidos não 
em marketing, mas num programa exigente para os seminários e um 
currículo educacional ortodoxo. Ao mesmo tempo, os escritórios vo
cacionais e as equipes dos seminários precisam apoiar as autênticas 
vocações ao seminário vinda dos homens ortodoxos. 

,. * * 

Voltando a tratar das dioceses que tem comprovado sucesso - Ar
lington, Lincoln, Peoria, Wichita, Bridgeport, Omaha, Atlanta e Ro
ckford, para citar apenas algumas - um denominador comum é que 
todas elas enviam seus seminaristas majoritariamente, embora não 
exclusivamente, a um seminário em particular: Mount St. Mary em 
Emmitsburg, Maryland. Uma conclusão natural pode ser que, se os 
bispos conservadores e de sucesso estão todos eles, enviando seus ho
mens para os mesmos seminários, e sobretudo um em particular, pode 
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ser útil olhar para essa instituição e buscar saber o que é que ela está 
fazendo corretamente. 

Mount St. Mary - não se o confunda com o Seminário St. Mary de 
Baltimore - foi objeto de diversos artigos em publicações como Crisis 
Magazine e New York Times Magazine no final dos anos 90. 

O Padre Thomas Kocik é um padre recém-ordenado e graduado 
em Mount, como é carinhosamente conhecido o seminário. Durante 
dois anos, enquanto interno do Seminário St. Mary em Baltimore, ele 
sofreu amargamente com seus professores e colegas, quando estuda
va por sua diocese original de Syracuse, Nova Iorque. Quando ele 
trocou de diocese e foi para Fall River, Massachusetts, o Bispo Sean 
O'Malley decidiu enviá-lo ao Mount St. Mary de Emmitsburg, que, 
embora geograficamente próximo do seminário de Baltimore, tinha 
um perfil absolutamente diferente. 

Passado somente um mês em Mount, Kocik disse já poder prever 
que a vida em Emmitsburg iria ser muito mais benéfica para sua voca
ção. Em claro contraste com a vida no "Pink's Palace" de Baltimore, 

Kocik descreve a vida dos seminaristas em Mount St. Mary com essas 
oito observações: 

1. Zelo pela tradição e ortodoxia católicas, incluindo devoções 
tradicionais como o terço rezado em público, adoração eucarís
tica regular e benção do Santíssimo Sacramento. 

2. Ênfase na oração individual, santidade e santificação através 
dos sacramentos, sobretudo Eucaristia e Penitência. 

3. Pregações que reforçam e expõem o conjunto da fé católica, 
incluindo do'utrinas exclusivamente católicas. 

4. Forte devoção à Santíssima Virgem Maria, particularmente 
através do terço e do escapulário. 

5. Nenhum tipo de abuso litúrgico flagrante. 

6. Envolvimento ativo em atividades pró-vida. 

7. Entusiasmo na evangelização - por exemplo, um grupo de se. 
minaristas da Legião de Maria visitava freqüentemente os cstu· 

dantes universitários, indo de porta em porta, ao encontro de 
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católicos que tivessem se afastado da prática da fé bem como de 

não-católicos. 

8. Uma clara identidade da figura do padre tal como definido pela 
Igreja Católica, e um ministério ordenado na plenitude de seu 

caráter sagrado e solene. 

De acordo com Kocík, "Dada a crise da fé e o clima de dissidência 

na Igreja americana atual, acredito que Mount St. Mary figura entre 

os melhores do país". 

É interessante notar que, de acordo com o reitor, Padre Kevin 

Rhoades, "Mount St. Mary não faz recrutamento por que a escola 

está operando abaixo da capacidade ... e é necessário expandir nosso 

seminário". 8 Fazendo reverberar as palavras do Arcebispo Curtiss, 

Rhoades acredita que o sucesso de seu seminário pode ser atribuído 

à or~odoxia: "Somos fiéis ao magistério, seguimos cuidadosamente 

todos os documentos do Vaticano quanto à formação sacerdotal. Não 

há dissidentes aqui". 

Os seminaristas e recém-graduados falam de Mount St. Mary em 

tom tão elevado quanto o faz seu reitor. Todos eles parecem estar de 

acordo em relação a que Mount tem a fórmula de sucesso exposta 

pelo Arcebispo Curtiss, e é essa a razão fundamental pela qual muitas 

dioceses de sucesso no Meio-Oeste cruzam suas fronteiras rumo a 

Maryland ao invés de optarem por algum lugar mais próximo. 

A vida em Mount St. Mary, de acordo com seus seminaristas, pode 
ser resumida nos seguintes termos: 

Vida de oração: Os seminaristas se encontram para a oração em 

comunidade ao menos quatro vezes por dia, para a oração da manhã, 

missa diária, uma hora de adoração e oração da noite. 

Corpo docente e funcionários: Os seminaristas têm um conselheiro 

acadêmico, um conselheiro espiritual e um conselheiro de formação. 

O corpo docente e os funcionários são conhecidos por sua ortodoxia 

e disponibilidade para com os estudantes. 

Fraternidade: Nas noites de quarta-feira os seminaristas se reú

nem para orar com outros seminaristas de sua diocese ou de dioceses 
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próximas - por exemplo, todos os seminaristas de New Jersey se en
contram, ou todos aqueles de New England. 

Atmosfera: Diferentemente de outros seminários ao redor dos Es
tados Unidos, os estudantes de Mount não se sentem sendo vigiados, 
monitorados com vistas ao cumprimento de uma conduta politica
mente correta, nem submetidos a qualquer pressão psicológica. 

Apostolado: Mont fica localizado numa área rural, mas a apenas 
uma hora de carro tanto de Baltimore quanto de Washington. Cada 
seminarista é designado para um apostolado a cada ano, tal como 
trabalhar num hospital ou numa prisão. 

Status de campus: O seminário é ligado à Faculdade Mount St. 
Mary, o que é visto pelos seminaristas como algo importante. A roti
na diária vivida pelos seminaristas permite que eles se encontrem não 
apenas com homens que estudam para o sacerdócio ordenado, mas 
também de interagir com "pessoas comuns". 

Recreação de caráter viril: Uma ênfase significativa é dada às ati
vidades de recreação viris. A maioria dos seminaristas participa de al
gum tipo de atividade atlética. As instalações esportivas da faculdade 
estão entre as melhores do país. 

Espanhol: Muitos dos seminaristas estão envolvidos com grupos 
de língua espanhola e encontram-se regularmente para liturgia em 
espanhol. 

Agenda cheia: A agenda dos seminaristas é completa todos os dias, 
repleta de oração, estudos, serviço social e recreação. 

O mesmo pode ser dito, praticamente, a respeito de uns tantos 
outros seminários para os quais essas dioceses de sucesso enviam seus 
seminaristas: Seminário e Faculdade Holy Apostles em Cromwell, 
Connecticut, e Seminário St. Charles Borromeu em Overbrook, Pen
silvânia, são dois excelentes exemplos. Outro deles é o North Arneri

can College {NAC) em Roma, conhecido como a "Escola de Elite" dos 
seminaristas católicos. Brian Murphy, escritor da Associated Press, 
escreveu um livro a respeito do NAC em 1997. Em The New Men,iY 
Murphy descreve a atmosfera ali existente: 

iv "O homem novo", sem versão brasileira - NT. 
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"O North American College é um lugar sério. O reitor 
deixa isso bem claro antes mesmo que os bancos [nos quais se 
sentam os seminaristas] estejam quentes no dia de suas che
gadas. 'Não estou interessado em seminaristas pela metade, 
buscando ser padres transgressores', diz ele. 'Não agora, com 
a Igreja Católica Romana sendo constantemente atacada, ta
chada de refúgio de pastores desajustados com uma mentali

dade pervertida. Não com essas congregações, em nossa terra 

natal, vendo seu contingente reduzir-se drasticamente'". 9 

Provavelmente o avanço mais promissor ocorrido nos últimos 30 
anos foi a abertura de dois novos seminários diocesanos, um em Lin
coln, Nebraska, outro em Denver, Colorado. A diocese de Lincoln, 
relativamente pequena e que teve uma das mais altas taxas de orde
nação do país ao longo das ultimas décadas, nunca passou por uma 

redução do número de padres. Sob a liderança do Bispo Glennon 
Flavin, a diocese atraiu seminaristas ortodoxos que aceitavam os en
sinamentos da Igreja, olhavam com grande respeito para o bispo e o 
papa, e aderiam a um sacerdócio masculino e celibatário. Flavin tinha 
a reputação de um forte apoiador do Vaticano e bispo impecavelmen
te ortodoxo. Ele foi sucedido pelo Bispo Fabian Bruskewitz, um dos 
poucos pastores ortodoxos remanescentes na diocese de Milwaukee, 
sob a direção do Arcebispo Rembert Weakland. 

Bruskewitz foi notícia em todo o país ao abrir um novo seminário 
diocesano. Embora pastor de apenas 85,000 católicos, o bispo con
tava com 44 seminaristas quando o St. Gregory the Great foi aberto 
em agosto de 1998, esse que foi o primeiro seminário diocesano in
dependente aberto nos Estados Unidos em muitas décadas. "Eles são 
muito saudáveis, ativos e cheios de energia tanto intelectual quanto 
fisicamente", diz o reitor Padre John Folda, maravilhado com os se
minaristas de Lincoln. 10 Ao ser perguntado sobre o que atraía aqueles 
homens até ali, ele respondeu, "O amor à Igreja e os exemplos ofere
cidos pelo Papa joão Paulo II e o Bispo Bruskewitz". 

Dois anos mais tarde o Seminário Our Lady of Guadalupe, que 
comporta 60 estudantes e é o ramo americano da Fraternidade Sacerdo

tal de São Pedro, transferiu-se para a diocese de Lincoln, precisamente 
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por conta da ortodoxia do Bispo Fabian Bruskewitz, que o acolheu 
muito bem, coisa que outros bispos se recusaram a fazer no passado. 

Em Denver, desde quando o Arcebispo Charles Chaput fora no
meado em 1997 para conduzir a Igreja Católica no norte do Colora
do, um notável aumento no número de vocações foi testemunhado, 
passando de 26 seminaristas em 1991 para 68 em 1999, além de 20 
outros estudantes preparando-se para ordens religiosas. 

A arquidiocese de Denver adotou uma abordagem inédita no que
sito reforma dos seminários. Muitos anos antes, o predecessor de 
Chaput, então Arcebispo Francis Stafford,11 comprou o campus do 
Seminário Teológico St. Thomas de 40 hectares depois que a institui

ção, regida por vicentinos, fechou em 1995 supostamente por conta 
da redução no corpo estudantil. Mas os problemas morais e pedagó

gicos ali presentes eram bem conhecidos e documentados. Em 1999, 

Chaput reabriu o seminário sob novo nome e com corpo docente 

renovado. O novo Seminário Teológico St. John Vianney não está 

apenas bem enraizado na teologia do Papa João Paulo II e do Cardeal 

Joseph Ratzinger, como também está ligado à bicentenária Pontifí

cia Universidade Lateranense. As autoridades em Latrão, conhecida 

como Universidade do Papa por estar sob direto comando do Santo 

Padre, aprovaram o corpo docente de Denver e seu currículo. Ade

mais, os estudantes e professores da universidade são aberta e orgu

lhosamente apoiadores do sacerdócio católico e da autêntica missão 

da Igreja de salvar almas. Sua missão é claramente, e isso desde seu 

início, formar padres santos e sãos para a "nova evangelização". Ao 

invés de ler textos escritos por dissidentes que alcançaram notorieda

de nos anos 60, o currículo no Vianney enfatiza a filosofia de Santo 

Tomás de Aquino e os "grandes livros" da civilização ocidental. 

Assim como o Bispo Bruskewitz em Lincoln, muitos outros se

minaristas se sentem atraídos a servirem a arquidiocese de Denver 

precisamente por causa da ortodoxia de Charles Chaput, seu entu· 
siasmo e seu encorajamento. Até mesmo novas comunidades católicas 

e recém-criadas ordens religiosas têm contatado a arquidiocese com 

vistas a realocar seus grupos para lá. O ·Padre John Hilton, ex-diretor 
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vocacional em Denver, explicou que o rápido aumento do número 
de seminaristas pode ser atribuído, acima de tudo, aos "esforços in
cessantes do Arcebispo Chaput em promover vocações". 12 Francis X. 

Maier, chanceler da arquidiocese, explicou igualmente que "o que o 
arcebispo faz através de seu testemunho pessoal é tornar o sacerdó
cio atraente para muitas pessoas ... Essa é sua maior prioridade. Ele 
levanta a questão da vocação ao sacerdócio e à vida religiosa toda 
vez que se encontra com jovens". Mas ainda mais importante, ele 
acrescenta, é que Chaput é "um bom modelo masculino", e esse seu 
exemplo se dissemina entre o clero e laicato. Seu apelo popular não é 
devido a idéias progressistas ou esquemas reformistas. Ao contrário, 
é o seu óbvio amor pela Igreja, pelos sacramentos, pelo papado e pelo 
sacerdócio. 

Outra razão para o sucesso de Denver, diz Hilton, é o programa 
preparatório de um "ano espiritual", elaborado com base no e xi toso 
plano do Cardeal Jean-Marie Lustiger de Paris. Esse ano "pré-seminá
rio" em Denver permite que candidatos ao seminário estudem, façam 
oração e possam discernir a vontade de Deus em suas vidas antes de 
mergulharem na intensa vida do seminário. Cada dia do ano espiri
tual começa e termina com a liturgia das horas, a oração da Igreja que 
todos os padres devem recitar ou cantar diariamente. Os candidatos 
também participam da missa e benção diárias, e participam da ado
ração eucarística ao menos uma vez por semana. O estudo compõe 
esse programa de um ano através da leitura completa da Bíblia, tanto 
do Antigo quanto do Novo Testamento, do Catecismo da Igreja Ca
tólica, e uma generosa seleção de clássicos da espiritualidade escritos 
por Padres e Doutores da Igreja. O trabalho de apostolado, tal como 
visitar pacientes portadores de HIV ou ajudar moradores de rua, é o 
terceiro componente da tríade. 

Outra instituição "re-formada" é a St. Joseph em Yonkers, seminá
rio dirigido pela arquidiocese de Nova Iorque. Logo após ter sido no
meado arcebispo de Nova Iorque em 2000, o Cardeal Edward Egan 
solicitou e aceitou pedidos de demissão de um grande número de pro
fessores no Seminário St. Joseph, mais conhecido como Dunwoodie -
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ainda que esse seminário de Nova Iorque não estivesse entre os mais 
problemáticos que são comumente listados, deve-se dizer. Os semi
naristas ali inscritos o consideravam em sua maioria como uma insti
tuição ortodoxa, por vezes demasiado burocratizada e politizada, no 
máximo. O mínimo que essa medida tomada por Egan nos prova- a 
despeito de que alguns críticos digam que ele "podou" alguns dos 

professores errados - é que o bispo local tem a autoridade e a opor
tunidade de "re-formar" rapidamente um seminário. Isso pode e 
precisa ser feito, na maioria dos seminários ao redor dos EUA e tam
bém fora deles. 

Uma vez mais a solução remonta à formula de sucesso do Arcebis
po Curtiss: ele reconhece - e outros deveriam fazer o mesmo - que a 
ortodoxia suscita vocações. Reiterando, ele sugere educadamente que 
é hora de prestar maior atenção em dioceses que não testemunharam 
redução em seu número de padres nem crise vocacional. Se os bispos 
diocesanos e autoridades dos seminários recusam-se a reconhecer as 
razões de tal sucesso, diz ele, "então nos permitimos apoiar uma pro
fecia que se auto-realiza quanto à redução no número de vocações". 

O arcebispo fez um grande favor a todos nós ao identificar as dio
ceses de sucesso como sendo aquelas que promovem a ortodoxia e a 
lealdade à Igreja, que não apresentam ambigüidades no tocante ao 
sacerdócio ordenado tal como a Igreja define tal ministério, que têm 

bispos prontos e capazes de enfrentar dissidentes, e desejosos de con
vocar candidatos que compartilhem de sua lealdade ao papa. "Quan
do essa fórmula, baseada na total fidelidade aos ensinamentos da 

Igreja, é seguida nas dioceses e comunidades religiosas", ele escreve, 

"aí então as vocações aumentam". 

O seminarista ortodoxo quer, naturalmente, ser apoiado em sua 

vocação, e não força a aceitar opiniões teológicas que a Igreja conde
na. Ele quer ser formado num ambiente que não o impeça de aderir 

ao magistério da Igreja e nem apresente obstáculos, tais como uma 

"subcultura gay", em seu crescimento na santidade. Ele quer estar 

cercado de colegas e educadores que compartilhem de sua visão. Isso 

não constitui um anseio idiossincrático, mas uma visão universal da 
Igreja, trabalhando em unidade pela salvação das almas. 
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Os bispos farão um bom trabalho ao seguirem o conselho do Ar
cebispo Curtiss e olharem para as dioceses e seminários de sucesso, 
buscando observar como eles vêm fazendo. Farão os bispos muito 
bem ao olhar para as dioceses que não vivem crises vocacionais ou 
redução em seu número de padres atualmente. A reforma dos seminá
rios e escritórios vocacionais da nação é a solução. Se tal reforma não 
for empreendida, a redução auto-imposta no número de padres irá 

consumir um efetivo de católicos que seria muito melhor aproveitado 
se direcionado à evangelização, formação espiritual e realização de 
atos exteriores e interiores de piedade. 
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ta", 21 de março de 2002. 

CAPITULO 1 
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San Francisco Faith, Setembro, 1999. 

3 Catholic Almanac (Huntingron, JN: Our Sunday Visitor Books, 2000). 

4 CARA Report, Summer 1998, como publicado pela United Statcs Confer.. 
ence of Catholic Bishops em: http://www.nccbuscc.org/vocations/statistics.htrn. 
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Times, 20 de junho de 1998. 

5 Catholic News Service, "Bishop Resigns Over Relationship with Priest", 
Catholic New York, 29 de julho de 1999. 
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21 A Madre Maria Angélica é uma freira conservadora que fundou a Eternal 
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102. 

23 Norman Weslin, The Gathering of the Lambs (Boulder, CO: Weslin, 2000), 

24 Ibid. 

25 Ibid. 

26 Cozzens, The Changing Face of the Priesthood, 102. 
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O esmorecimento da heterodoxia 
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(New York: Sheed & Ward, 1994), 1. 
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2 Catecismo da Igreia Católica, parágrafo 390. 

3 Gregory Flannery, "Seminary Fires Professor after Complaint to Vatican ", 
Hamilton ]ournal-News, 16 de julho de 1996. 

4 O livro didático de Milavec sustenta essa noção. Ele escreve, por exemplo: 
"Embora Marcos 14, 24 e outros textos associados (por exemplo, Rm 3, 24-25, 1Co 
1, 30, Ef 1, 7, CI l, 14, ITm 2, 6, Hb 9, 15) tenham sido moldados no sentido <le sus
tentar a teologia medieval, que considera a morte de Jesus como expiatória, nenhum 
desses textos, mesmo se os tomamos em conjunto, é capaz de sustentar seriamente 
a atitude predominante de Jesus, de que Deus está totalmente pronto a per<loar os 
pecados agora, sem qualquer associação com a planejada ou futura morte de Jesus", 
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morte de Jesus como mistério central da salvação". 

5 Rudolf Bultmann (1884-1976) era um estudioso protestante do Novo Tes-
tamento. De acordo com a Richard McBrien's Encyclopedia of Catholicism (San 
Francisco: Harper Collins, 1995), "Bultmann considerava o mundo como um sistema 
causal fechado no qual Deus não exercia sua influência; não havia possibilidade de 
mila~res, encarnação, expiação ou ressurreição. Tudo isso eram mitos nos quais não 
se poderia mais acreditar em plena era moderna" (201). 

6 Numa "Avaliação de Catholicism do irmão McBrien" de 9 de abril de 1996, 
publicada pela National Conference of Catholic Bishops' Committee on Doctrine, os 
problemas presentes no livro Catholicism ao ser utilizado como texto introdutório 
encaixam-se em três categorias: "Primeiro, algumas afirmações são enganosas ou 
ao menos imprecisas. Segundo, há no livro uma supervalorização da pluralidade de 
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Senhor dos Anéis de Tolkien. Diz ela que sua primeira experiência com o divino se 
deu ao rezar para Elbereth, Rainha das Estrelas, também ela uma figura do clássico 
de Tolkien. Elbereth, disse ela para a audiência de uma conferência sobre espiritu
alidade lésbica em 1998 (CLOUT), falou com ela quando ela tinha treze anos, afir
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contos nativo-americanos chamado Kutkos, Chinook Tyee. Okulam significa "som 
do mar". 
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Católica Romana por conta das ideologias que ele apóia nessa obra". Em sua auto
biografia espiritual, Fox se autodenomina um "padre pós-denominacional". 

16 Charles Fiore, "Seeds, Weeds, Seminaries, and Gardeners", The Wanderer, 

14 de novembro de 1995. 

CAPITUL06 
Desdenhando a piedade 

1 Papa João Paulo II, Pastores Dabo Vobis, 25 de março de 1992, parágrafos 

47-48. 

2 Por exemplo, o Papa João Paulo II, como bispo de Roma, não penníre que 
a Santa Comunhão seja distribuída "na mão" na diocese de Roma. 

3 Katarina Schuth, Seminaries, Theologates, and the FutNn of Clmrch M;m,. 
try (Collegeville MN: The Liturgical Press, 1999), 92. 
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4 Catecismo da lgreia Católic.1, n. 1.374, recorrendo a Santo Tomás de Aqui-
no, ao Concílio de Trenro e ao Papa Paulo VI como fontes. 

5 Extraído de panfleto distribuído durante a quase-liturgia. 

6 Weslin, The Gathering of the Lambs, 103. 

CAPÍTULO 7 
Vá fazer terapia! 

1 Lesley Payne, "Salt for Their Wounds", Catholic World Report, fevereiro de 
1997. 

2 Ibid. 

3 Ibid. 

4 Ibid. 

5 Ibid. 

6 Ibid. 

7 John Fraunces, "Vocations Crisis: The Self-Inflicted Wound", Homiletic and 
Pastoral Review, julho de 1997. 

8 Ibid. 

9 "Position Statement of the Catholic Medical Association on Inpatient 
Treatment and Outpatient Psychiatric Evaluations for Priests and Religious". 

CAPÍTULO 8 

A inquisição vocacional 

1 O Últecismo da Igreja Gltólica, n. 2352, afirma: "Por masturbação en-
tende-se a excitação voluntária dos órgãos genitais, para daí retirar um prazer venéreo. 
'Na linha duma tradição constante, tanto o Magistério da Igreja como o sentido mor
al dos fiéis têm afirmado sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e grave
mente desordenado'. 'Seja qual for o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual 
fora das normais relações conjugais contradiz a finalidade da mesma'". 

2 Ao sintetizar sua resposta às objeções comumente feitas à Humanae Vitae 
de Paulo VI, Hinds escreve: "Tentei entrar no debate referente às questões da Huma
nae Vitae de maneira modesta. Minhas impressões quanto ao assunto estão expressas 
nas respostas; elas são, creio eu, ponderadas, bem pensadas e em concordância com 
a Tradição da Igreja. O melhor que podemos extrair dessa situação é a concepção 
positiva de sexo conjugal proposta pelo documento. O pior, por sua vez, é o fato de 
a mentalidade contraceptiva, deplorada pelo papa que sugere que a ela se seguiria 
uma disseminação do uso de contracepção artificial, de fato tornou-se extremamente 
difundida nos Estados Unidos. Por conta dessa mentalídade, ou ao menos junto a 
ela, estamos imersos num estado em que há um treme~do aumento do número de 
casos de doenças venéreas, abortos e violência sexual. Penso que o uso de artifícios 
na relação amorosa não exerce um efeito benéfico nos relacionamentos, mas antes se 
conecta logicamente com outros tipos de abusos". 
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3 Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, Declaration on Sexual 

Ethics (Washington, DC: United States Catholic Conference, 1976), 15. 

4 O Atheneu de fato lançou, posteriormente, diretrizes recomendando forte-

mente o uso de uma linguagem "inclusiva, não sexista". Essas diretrizes para uma 

"linguagem inclusiva" foram publicadas no catálogo de curso de 1996-98 do Ath

eneu: "Os valores evangélicos e a consciência social contemporânea nos impelem a 

reconhecer e a mudar atitudes e práticas injustas. A tradição cristã afuma que todas 

as pessoas são criadas à imagem de Deus, de modo que atitudes contra qualquer 

indivíduo por conta de sexo, idade, raça ou deficiência é prejudicial a todos nós. É 

portanto política do Atheneu que se promova o uso de uma linguagem inclusiva nas 
pesquisas e trabalhos acadêmicos. 

5 "Supervisor's Evaluation", 7 de abril de 1986. 

6 "Pastoral Staff Report", 23 de março de 1986. 

7 Carta do Dr. Joseph Wicker ao Padre Roger Kriege, 28 de agosto de 1986. 

CAPÍTUL09 
Enfrentando os obstáculos 

1 Breviário é o nome popular do livro que contém o ciclo fixo de preces 

diárias chamado Liturgia das Horas. 

2 O Código de Direito Canônico é o livro que contém as leis fundamentais da 

Igreja Católica. Ele foi publicado pela primeira vez em 1917 e em seguida reeditado 

e revisado em 1983. 

3 O Bispo Michael J. Murphy foi bispo de Erie, Pensilvânia, de 1982 a 1990. 

4 "Benção do Santíssimo Sacramento" é uma prática litúrgica na qual a hóstia 

consagrada (também chamada "Santíssimo Sacramento") é colocada num ostensório 

para exposição. Habitualmente esse serviço de oração inclui um tempo para oração 

silenciosa, entoação de hinos e leitura das Escrituras. Ao final do serviço a congre

gação é abençoada pelo padre, que traça o sinal da cruz sobre a assembléia. Toda 

essa prática é fundada na teologia eucarística católica, que sustenta que o Santíssimo 

Sacramento é o corpo, sangue, alma e divindade de jesus Cristo. 

5 O Bispo Thomas]. Welsh foi bispo de Arlington, Virgínia, de 1974 a 1983, 

e bispo de Allentown, Pensilvânia, de 1983 a 1997. 

6 Deve-se notar que isso precedeu o "boom" de vocações sacerdotais vivido 

pela diocese de Arlington alguns anos mais tarde, sob direção do Bispo John Keating 
e direção vocacional do Padre James Gould. 

7 William H. Keeler foi secretário do Bispo Leech no Vaticano Il, onde mi 
nomeado peritus pelo Papa João XXlll. Ele foi bispo de Harrisburg de 1984 a 1989. 

quando se tornou arcebispo de Baltimore. Foi feito cardeal pelo Papa João Paulo ll 
em 1994. 

8 Presbyterorum Ordinis é o decreto do Concílio Vaticano ll "Sobre o 

Ministério e a Vida dos Sacerdotes", lançado pelo Papa Paulo V1 cm 7 de dezcm~ 

de 1965. 
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9 O Mary Immaculate acabou fechando, e a propriedade foi posteriormente 
comprada pela arquidiocese da Filadélfia. O campus é atualmente utilizado para o 
programa do "ano de espiritualidade" promovido para os seminaristas da Filadélfia. 

1 O O Seminário Holy Apostles em Cromwell, Connecticut, provê formação a 
algumas "vocações tardias" - seminaristas que não iniciaram seus estudos para o sac
erdócio à casa dos 20 anos. O uso que Trigilio faz do termo "mais velhos" é bastante 

irônico. 

11 Alguns leitores podem pensar, equivocadarnente, que os incidentes, compor
tamentos, atividades e pessoas citados nesse capítulo tratem de uma realidade atual 
no Seminário St. Mark de Erie. O Padre Trigilio gostaria de afirmar, categoricamente, 
que suas experiências relatadas nesse capítulo se referem a ex-membros do Seminário 
Menor Sr. Mark e não têm conexão com quaisquer membros atuais do Programa de 
Formação Superior do Seminário St. Mark, instituição reputada e responsável. Nem 
o Bispo Donald Trautman de Erie e nem o atual corpo docente e seminaristas de St. 
Mark são responsáveis, nem tampouco estavam presentes no período em questão. 
De igual modo, todas e quaisquer referências ao Seminário Mary Immaculate são 
dirigidas exclusivamente ao antigo seminário maior interdiocesano em Northamp
ton (quando dirigido pelos vicentinos), e nenhuma associação, alegação ou acusação 
deve ser inferida quanto ao Programa Ano de Espiritualidade em Northampton, que 
é hoje parte do sistema de ensino do Seminário St. Charles Borromeo. 

CAPÍTULO 10 
Cabeças na areia 

1 John R. Roach foi arcebispo de St. Paul, Minneapolis, de 1975 a 1995. Ele 
foi presidente da NCCB de 1980 a 1983. 

2 Kenneth A. Briggs, "Vatican Will Investigate U.S. Seminaries with Aid of 
Bishops", New York Times, 23 de setembro de 1981. 

3 Ibid. 

4 Marshall veio a tornar-se o bispo de Springfield, Massachusetts, em 1991. 
Ele morreu em 1994. 

5 O arcebispo O'Brien foi reitor do Seminário St. Joseph em Yonkers, Nova 
Iorque, à época das visitas do Comitê Marshall. Ele foi nomeado bispo auxiliar de 
Nova Iorque em 1996 e mais tarde arcebispo da arquidiocese militar. O seminário 
de Yonkers, apelidado "Dunwoodie" em alusão à área de Yonkers, foi durante muito 
tempo visto como um centro de ortodoxia, embora por conta de sua localização, em 
Nova Iorque, também tenha reputação de ser um tanto provinciano. 

6 Joop Koopman, "Priestly Formation Returns to the Basics", National Cath-
olíc Register, 11 de agosto de 1996. 

7 Ibid. 

8 Francis X. Maier, "American Seminaries", National Catholic Register, 4 de 

oufQbro de 1981. 
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9 Kenneth Baker, S.J., "Papal Study of American Seminaries", Homiletic and 
Pastoral Review, janeiro de 1982. 

10 Ibid. 

11 Mark Nelson, "U.S. Seminaries Subject of Vatican Investigation", National 
Catholic Reporter, 1 de janeiro de 1982. 

12 Koopman, "Priestly Formation Returns to Basics". 

13 O Enchirídion Symobolorum, publicado em 1854, era uma coleção com

pleta de pronunciamentos oficiais da Igreja. Ele serviu à Igreja como padrão para o 

ensino da doutrina até que o Catecismo da Igreja Católica foi lançado em 1992. 

14 Nos anos 80 a arquidiocese de Detroit recebeu uma conferência anual da 

qual participaram mais de dois mil educadores católicos de escolas e paróquias. A 

conferência chamava-se "Espectro". "Espectro sob as Estrelas" era uma paródia da 

popular conferência sobre educação religiosa. 

15 Ignatius J. Strecker foi arcebispo de Kansas City, Kansas, de 1969 a 1993. 

16 Edmund Szoka foi arcebispo de Detroit de 1981a1990. Ele então se tornou 

presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano 

17 Em 1986, o Seminário St. John foi fechado. A razão oficial alegada foi 

de ordem econômica, mas os católicos de Detroit que acompanhavam a situação 

à época suspeitam que ele tenha sido fechado por conta de problemas descritos no 

relatório de Perrone. 

18 Weslin, The Gathering of the Lambs, 102. 

19 Ibid. 

20 Greeley é um padre ordenado para a arquidiocese de Chicago em 1954. Ele 

é uma das vozes mais reconhecidas entre os dissidentes católicos dos Estados Unidos. 

Seus diversos livros e colunas expressam opiniões divergentes daquelas reconhecíveis 

pelo autêntico ensinamento católico, especialmente a respeito do sacerdócio mascu

lino e celibatário. Ele afirmou durante muito tempo que a restrição da Igreja contra 

padres casados havia criado um clero gay e problemático. 

21 O Cardeal Baum foi arcebispo de Washington, D.C., de 1973 a 1980. Ele 

em seguida serviu como prefeito da Congregação para a Educação Católica do Vati

cano até 1990, quando foi nomeado Penitenciário-Mor. 

22 Mclnerny, "Priests with AIDS". 

23 Alguns seminários como Mount St. Mary em Emmitsburg, Maryland, nun

ca capitularam diante do espírito emergente da época e mantiveram a ortodoxia em 

meio a toda confusão dos anos 70 e 80. 

24 Hitchcock, "He's the Last One I Would Have Expectcd". 

25 Ibid. 

26 lbid. 

27 Entrevista com o autor, junho de 2000. 
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CAPITULO 11 
Uma profecia auto-realizável 

Frank Norris, "The Vocations Crisis: Where Do We Go from Here?" Ligou
rian, outubro de 1997. 

2 lbid. 

3 Papa Paulo VI, Presbyterorum Ordinis, decreto sobre o ministério e a vida 
dos sacerdotes, Concílio Vaticano II, 1965, n. 16. 

4 Pamela Schaeffer, "Vocations Crisis Artificial, Says Bishop ", National Ca-
tholic Reporter, 20 de outubro de 1995. 

5 Papa João Paulo II, Ordinatio Sacerdotalis, 1994. 
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7 lbid. 
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menor esforço? Com todo o pecado existente no mundo, talvez o Espírito Santo nos 
esteja dizendo para nos deixarmos levar pelos valores morais decadentes, também. 
Talvez o Espírito Santo esteja dizendo que o aborto não é tão mau assim, no fim 
das contas. Na verdade, talvez a Igreja deva simplesmente ser dissolvida como um 
construto arcaico fundado em extremismos de um messianismo do primeiro século. 
Estou sendo sarcástico, é claro, mas a conclusão ilógica do Padre Daly supõe que, 
porque temos uma crise, o Espírito Santo quer que a Igreja sucumba ao espírito do 
mundo. É mais provável que o Espírito Santo queira que os padres adotem uma 
postura mais corajosa em seus púlpitos. O sensus fidei vem dizendo isso há anos, 
mas muitos padres continuam ignorando-o. Bem, não seria o caminho de menor 
esforço exatamente o que Satã preferiria? O Padre Daly também é incapaz de con
siderar o grande estrago causado pela cultura e pelo fracasso das igrejas americanas 
em enfrentar suas congregações e prover padres que tomem os jovens sob suas asas, 
educando-os de forma sã e espiritualmente sólida. Nas ordens e sociedades que ad
otam tal iniciativa, as vocações florescem em taxas dez vezes maiores que em ordens 
absortas no ativismo homossexual e agendas eclesiais espiritualmente divergentes". 
"Letter to the Editor", Catholic Telegraph, 12 de janeiro de 2001. 

9 O Bispo Raymond Lucker morreu em 2001. Ele era um dos poucos bispos 
que se auto-identificaram como membros do grupo católico dissidente Cal/ to Action. 

10 Weakland é arcebispo de Milwaukee desde 1977. De 1967 a 1977 ele serviu 

como abade primaz dos beneditinos. 

11 Margo Szews, "Married Priests: The Debate Continues", Milwaukee ]our

nal-Sentinel, 17 de novembro de 1996. 

12 Jean Peerenboom, "U.S. Catholic Church Grows Up", Green Bay Press

Gazette, 9 de setembro de 2000. 
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13 Tom Fox, "Costs of Clerical Celibacy Are Rising", National Catholic Re

porter, 3 de setembro de 1999. 

14 Muito da discussão quanto ao celibato supõe que essa prática seja antinat

ural, ou ao menos que assim seja quando "imposta". A Igreja Católica, contudo, não 

pode ser acusada de nada impor. Um homem é ordenado ao sacerdócio em pleno 

conhecimento daquilo que dele é esperado. "Portanto, o celibato não é um influxo 

que do exterior recai sobre o ministério sacerdotal, nem pode ser considerado sim

plesmente uma instituição imposta por lei, até porque, quem recebe o sacramento da 

Ordem, a isso se empenha com plena consciência e liberdade, depois de uma prepa

ração de muitos anos, de profunda reflexão e de oração assídua". Diretório para a 

vida e o ministério dos presbíteros, 1994, n. 80. 

15 Altham, "The Religion of Self: An Interview with Dr. William Coulson". 

16 E. Michael Jones, "Carl Rogers and the IHM Nuns: Sensitivity Training, 

Psychological Warfare, and the Catholic Problem", Culture Wars, outubro de 1999. 

17 De 1898 a 1987, o Seminário St. Anthony em Santa Bárbara, Califórnia, era 

um seminário menor operado pela Província de Santa Bárbara da Ordem dos Frades 

Menores. Ele operava como internato para rapazes do ensino médio que aspirassem 

a tornarem-se padres ou irmãos franciscanos. A escola foi fechada em 1987. 

18 William Coulson, "Full Hearts and Empty Heads: The Price of Certain Re

cent Programs in Humanistic Psychology". Esse artigo foi lido em 20 de outubro de 

1994, em conferência para a Franciscan University of Steubenville chamada "Nature

za e Funções da Psicologia Personalista". 

19 Relatório ao Padre Joseph P. Chinnici, IFM, Ministro da Província de Santa 

Bárbara, Independent Board of Inquiry (22 de novembro de 1993), 46. 

20 Ibid., 1. 

21 Panfletos e fichas de inscrição do workshop Reassessment of Sexual Attítu

des conduzido no Archdiocesan Cousins Center em Milwaukee. 

22 Dignity é um grupo pró-homossexual que foi banido do Vaticano em 1986, 

pois o grupo não foi capaz de aderir aos ensinamentos católicos referentes à morali

dade sexual. 

23 "To Answer Some Questions", anúncio postal de autoria do reverendo 

James Arimond e Leon Konieczny, em conjunto com o Comitê de Apoio de Cônjuges 

e Pais através do Ministério de Adultos e Famílias da arquidiocese de Milwaukee, 

envelope selado em 18 de março de 1988. 

24 Em 1980, o Padre Arimond conduziu sua série de quatro conferências 

chamada "Homossexualidade e Seu Impacto na Família". Nos anúncios promocio

nais nos jornais de Milwaukee, há uma citação de Arimond que diz que "um perver

tido é alguém que vai contra a tendência sexual dele ou dela. Se um heterossexual age 

como homossexual, isso seria uma perversão. De igual modo, se um homossexual age 
como um heterossexual, isso seria uma perversão,. (20 de setembro, 1980). 

25 Marie Rohde, "Convicted Priest Working as Counselor in Racine•, Mil~ 
waukee journal-Sentinel, 30 de abril de 2002. 
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26 Modras fora professor do Semin<írio Provincial St. John em Plymouth, 
Midiigan. Ele deixou o sacerdócio para se casar. 

27 Kosnik fora membro do Seminário Sts. Cyril and Methodius em Orchard 
Lake, Michigan. Ele também integrou a Coalizão Católica para os Direitos Civis 
Gays, "uma rede nacional de católicos pró-homossexuais" (Enrique Rueda, The Ho
mosexuaf Network: Privclle Lives and P11blic Policy [Old Greenwich, CT: The Devin 
Air Co., 19821, 334). 

28 As críticas continuaram até 2002. Em l 1 de abril, William Donohue, presi
dente da Liga Católica, publicou o seguinte pronunciamento quanto a Paul Shanley, 
ex-padre da arquidiocese de Boston que "era um molestador de crianças em série" e 
que "defendeu publicamente" a pedofilia e "endossou a zoofilia": "as visões distorci
das de Shanley quanto à sexualidade não eram exceção. Em um livro publicado em 
1977 pela Sociedade Teológica Católica da América, H11man Sexuality: New Direc
tions in American Catholic Thought, o autor, Padre Anthony Kosnik argumentava 
contra o ensinamento tradicional católico sobre sexualidade. Ele sustentava que de
vemos abandonar a visão de que a fornicação, o adultério, homossexualidade, sod
omia e zoofilia sejam intrínsecamente maus. Mostrando a ampla variabilidade entre 
os tabus sexuais das diversas culturas, Kosnik conclui que os padres devem entender 
que 'Deus está certamente presente' nas relações homossexuais marcadas por 'sincero 
afeto'. Esse livro foi amplamente utilizado em seminários à época, mas condenado 
em 1979 por bispos. Kosnik, contudo, continuou ensinando num seminário até 1982. 
~ o momento de distinguirmos a fronteira entre dissidência de desvio. Enquanto este 
último nem sempre seja causado por ex-católicos, ele provê acobertamento intelec
tual". William Donohue, "Dissidence and Deviance in the Church: Connecting the 
Dot", 11 de abril de 2002, disponível em: http://catholicleague.org/02press_releases/ 
pr0202.htm. 

29 Rich Rinaldi, "Celibacy, More Ancient Than Many Think, Is Also Surpris-
ingly Popular", National Catholíc Register, March 12-18, 2000. 

30 O Bispo Hughes se aposentou em 1995. 

31 Ackerman foi bispo de Covington de 1960 a 1978. 

32 Flavin foi bispo de Lincoln de 1969 a 1992. 

33 Joseph A. Jenkins, "Letter to the Editor", St. Catherine Review, setembro a 
outubro de 1997. 

34 Murphy foi arcebispo de Seattle de 1991 a 1997, ano de sua morte. 

35 Hunthausen foi arcebispo de Seattle de 1975 a 1991. 

36 O programa de diaconato foi reinstaurado urna década mais tarde pelo 
Arcebispo Alexander J. Brunnett, que sucedeu Thomas Murphy como arcebispo de 

Seattle. 

37 Terry McGuire, "Archbishop Puts Deacon Program on Hold Until Women's 

Issues Addresscd", The Progress, 8 de março de 1990. 

38 Ibid. 

286 



ADEUS, HOMENS DE DEUS 
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homossexuais confessos. 
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setembro de 1999. 

41 O Cardeal Mahony é arcebispo de Los Angeles desde 1985. 

42 Cardeal Roger Mahony, As I Have Done for You: A Pastoral Letter on Min-
istry, 20 de abril de 2000. 

43 Ibid. 

44 Pilarczyk foi arcebispo de Cincinatti desde 1982. 

45 Michael S. Rose, "Archbishop Pilarczyk Shares Vision of Church", St. Cath
erine Review, março a abril de 1998. 

46 Muench foi bispo de Covington de 1996 a 2002. Ele foi instaurado como 
bispo de Baton Rouge em 2002. 

4 7 É exigido dos bispos diocesanos que eles façam visitas a Roma a cada cinco 
anos com o objetivo de prestar contas do que está se passando em suas dioceses. Essa 
é considerada uma peregrinação ad limina apostolorum, ao túmulo dos apóstolos. 
Ela é chamada, abreviadamente, de visita ad limina. 

48 Jerry Enderle, "Bishop Describes Highlights of 'Ad Limina' Visit", Messen

ger, 10 de abril de 1998. 

49 Brian McGuire, "Reversing the Vocations Crisís", National Catholic Regis

ter, 9 de julho de 2000. 

50 Paul Moses, "Daily: Consider Cutting Masses-Priest Shortage Getting 

Worse", New York Newsday, 12 de novembro de 2000. 

51 Mike Blecha, "Catholic Diocese Faces Dramatic Change", Green Bay 
Press-Gazette, 23 de abril de 2000. 

52 De acordo com um estudo feito por Cornelius Hughes e publicado numa 
edição de 1992 da Review of Religious Research, os católicos ao sudoeste dos .Esta
dos Unidos são majoritariamente contrários a participar de serviços de comunhão 
ao invés de uma missa com um padre: "A resposta oficial das autoridades da Igreja 
contra o problema da ausência de padres para os serviços dominicais tem sido prov
er serviços de comunhão para substituir a missa. A primeira questão nessa seção 
[do estudo] questiona, nesse sentido, 'se a sua paróquia fosse incapaz de prover a 
missa de domingo, qual das seguintes alternativas seria preferível?'. As alternativas, 
com exceção da participação no serviço de comunhão, eram apresentadas de modo 
a torná-las deliberadamente pouco atraentes, o que facilitava a escolha da opção 
pré-determinada ... [Ainda assim] dois terços escolheram soluções diferentes da altcl'

nativa oficial". 

53 Lexington é a cidade da proponente à ordenação feminina Janice Sevni 
Duszynska. Vestida de alva e estola, ela se apresentou ao Bispo Williams para a orde

nação durante o serviço de ordenação de 1997 na Catedral Christ the King em Lex
ington. "Bispo Williams! Bispo Williams!", ela gritou. "Eu sou chamada pelo Espírito 

Santo para me apresentar à ordenação. Meu nome é Janice. Eu faço esse pedido por 
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mim e por todas as mulheres". Embora Williams não a tenha ordenado nesse dia, ele 
continua simpático à ordenação de mulheres, bem como à idéia de uma Igreja gerida 
por leigos. 

54 Bob Harvey, "lntroducing a 'New Model of Church"', Ottawa Citizen, 16 

de dezembro de 2000. 

55 Os católicos são membros do corpo do Cristo, e não de uma comunidade 
de fé. Nas palavras do colunista George Weigel, comunidade de fé é "um conceito 
ultramundano de Igreja que nos oculta a realidade da comunhão com os santos". 

CAPITULO 12 
A coisa certa 

1 Benedict J. Groeschel, "A Seminarian Reflects", The Priest, junho de 1998. 

2 Essas foram estipulações para a educação e formação do clero diocesano, 
não de padres de ordens religiosas. O escolasticado e o noviciado para ordens religio
sas diferem em sua abordagem quanto à formação espiritual e intelectual. 

3 Antes do Concílio de Trento diversos modelos foram aplicados na educação 
e formação de padres, incluindo a instrução individual por bispos, estudos universi
tários e escolas monásticas ou ligadas a catedrais. Cada um desses modelos provou 
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intelectual, espiritual e prático (profissional). 
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durante a Revolução Francesa. 

6 Université Catholique de Louvain, próximo a Bruxelas, Bélgica. 
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8 lim Unsworth, "U.S. Seminarians: Dedicated and Different", National 
Catholic Reporter, 6 de maio de 1994. 

9 George Kelly, The Battle for the American Church (New York: Image 
Books, 1981 ), 306. 
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