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 O título já manifesta a intenção do autor de caracterizar o sofrimento dentro da  

Igreja católica com a emergência e revelação, pelos meios de comunicação, de  

casos de má conduta sexual da parte de seus ministros sagrados.  Tem por 

objetivo  estudar a má conduta sexual de padres da Igreja católica no Brasil. 

(p.16)

Escrito  pelo  padre  Nasini,  o  livro  é  oriundo  de  sua  tese  de  doutorado  em 

Teologia  Pastoral,  realizado na Faculdade de Teologia  de  Andover  Newton 

Theological School, nos Estados Unidos. Nascido na Itália, Gino Nasini é padre 

missionário da ordem Xaveriana e reside, desde 1977, no Brasil.  

A apresentação do livro, feita pelo Pe. João Edênio Reis Valle, professor da 

PUC de São Paulo, já anuncia que o estudo apresenta uma visão de conjunto  

de um problema que ultrapassa os limites da Igreja e aflige a opinião pública  

de  vários  países,  inclusive  o  nosso.  Destaca,  ainda,  que  representa, 

objetivamente,  o primeiro quadro sobre a incidência do abuso e do assédio  

sexual do clero no Brasil. (p.7)

A obra é constituída de nove capítulos que enfocam: o sacerdote e o celibato; 

má conduta e abuso sexual por parte de: sacerdotes; transgressores; vítimas;  

a comunidade, a Igreja e a sociedade; desafio pastoral; o futuro da Igreja. O 

texto é bem organizado, claro, rigorosamente fundamentado, de fácil leitura.

 

A pesquisa, de natureza quantitativa, abrangeu padres que atuam diretamente  

com o povo, ou estão diretamente envolvidos no ministério pastoral. (p.15) 

As dificuldades no tratamento do tema devem ser percebidas pela proporção 

dos questionários respondidos: de um total de 435 questionários enviados para 

representantes do clero, apenas 62 religiosos responderam (14%).  



Os dados obtidos são indicativos da realidade brasileira: 45 (77%) padres que 

responderam ao questionário informaram que estavam cientes de casos de má 

conduta sexual em suas dioceses. Os casos referidos envolvem sacerdote com 

mulher 121 (50%), com parceiro do mesmo sexo 85 (35%), com adolescente  

28 (12%), com freira 5 (2%), com criança 4 (2%).  Dos sacerdotes envolvidos 

em situações de má conduta e abuso sexual, 41 (23%) deixaram o sacerdócio,  

35 (20%) mudaram de vida e continuaram no sacerdócio, 35 (21%) mantiveram  

um relacionamento abusivo por no mínimo três anos, 56 (32%) mantém, no  

presente,  algum tipo  de relacionamento  sexual,  11 (6%) voltaram a ter  um  

comportamento sexual ativo. (p. 91-2)

Cabe ainda salientar que, além de estimular novos estudos sobre esse campo 

temático, o livro contribui para o enfrentamento da questão que  permanece 

silenciosa no Brasil: a má conduta e abuso sexual por parte de religiosos. 
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