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RESUMO: 

O presente artigo propõe uma análise de conteúdo sobre a capa e parte da matéria jornalística 

da revista Veja, editora Abril, edição nº 2643, ano 52, nº 29, publicada em 17 de julho de 

2019, páginas 64 a 70, e nota Demissional da Cúria Diocesana de Limeira, publicada em 11 

de março de 2022. Tendo como meta apresentar uma análise teórico-analítica sobre o conceito 

relações hierarquizadas, em um ambiente monológico, que propiciou a violência sexual contra 

criança, adolescentes, e jovens adultos, tendo como autores líderes religiosos. Ao observar a 

pós-violência vivenciada pelas vítimas, este artigo traz como metáfora interpretativa o 

sofrimento que lhes provoca dano existencial - em flagrante violação de direitos humanos, 

tendo a Via Crusis como metáfora. Entre os autores utilizados para que se realizasse a análise 

está Laurence Bardin. 

PALAVRAS-CHAVE: Fé. Violência. Análise de Conteúdo. Violação de Direitos Humanos. 
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ABSTRACT: 

This article analyses part of the journalistic article of Veja magazine, Abril publishing house, 

issue nº 2643, year 52, nº 29, published on July 17, 2019, pages 64 to 70, and Demitional note 

of Diocesan Curia of Limeira, published on March 11, 2022. Aiming to present a theoretical-

analytical analysis on the concept of hierarchical relationships, in a monological environment, 

which led to sexual violence against children, teenagers, and young adults, having as authors 

religious leaders. Observing the post-violence experienced by victims, this article brings as an 

interpretive metaphor the suffering that causes them existential damage - in flagrant violation 

of human rights, having the Via Crusis as a metaphor. Among the authors used to carry out 

the analysis is Laurence Bardin. 

KEYWORDS: Faith. Violence. Content analysis. Violation of Human Rights. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Para adentrar a Via Crusis das vítimas, nos valemos primeiramente da 

etimologia da palavra “Deus”, que decorre da palavra “Dyaus” (DE CHILE, 2022) do védico-

sânscrito, cujo significado é “luz brilhante e serena”, tendo a mesma origem no latim “dies” 

(DE CHILE, 2022) - “dia”, assim interpretamos que a função do dia é abrir o horizonte, 

afastando a escuridão.  

Neste sentido, quando há luz ficamos livres para caminharmos, nos 

aproximando e enxergando o outro. Enquanto há ausência de luz, ou seja, escuridão, ficamos 

receosos em nos movimentar e nos aproximar do todo, já que a ausência de luz nos priva da 

visão do ambiente, e consequentemente daqueles que estão a nossa volta, nosso próximo. Para 

os fins deste artigo, as religiões estão imbuídas da função social e política de entregar a cada 

fiel a possibilidade de luminosidade necessária para enxergarem para além da escuridão do 

nosso próprio eu, imposta por tensões históricas que a humanidade carrega desde tempos 

imemoriais. 
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Sobre a humanidade Herrera (1982), nos apresenta que apenas o Homo Sapiens 

constitui cultura. Os outros animais constituem apenas sociedade. De tal modo, a diferença 

entre os conceitos de cultura e sociedade consiste na sua historicidade, que evolui com o 

tempo, como um produto acumulado de criatividade individual e social, e em consonância ao 

seu sistema de elementos não materiais, como os valores éticos, estéticos, ideológicos, 

filosóficos e teóricos, que se tornam elementos importantes para a estrutura da edificação 

social. Algumas ações individuais ou em grupo, muitas vezes não corresponde a satisfazer as 

solicitações da sociedade, assim são desaprovadas por determinada cultura que as nomeia 

como pecados ou crimes. 

No Brasil, há crime quando ocorre constrangimento de alguém mediante 

violência ou grave ameaça a praticar ato libidinoso, conjunção carnal vaginal, anal ou oral. E, 

também, quando há constrangimento de alguém com intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual. A apuração desses crimes no Brasil, ocorre pelo Poder Judiciário, tanto 

que parte do conteúdo de análise da palavra de vítimas de crimes cometidos por membros do 

clero da Igreja Católica Apostólica Romana, foram apurados concomitantemente pela justiça 

brasileira, e justiça canônica, tendo a última seu tribunal situado em Roma. 

A maioria dos crimes sexuais são cometidos às ocultas e sem a presença de 

testemunhas, assim sendo de real valor probatório as declarações das vítimas. Logo, quando 

analisamos o conteúdo da reportagem, não nos aprofundamos na religião ou nos crimes, mas 

nos significantes.  

Sobre o significante da palavra religião, Mircea Eliade (p. 14, 1992) em O 

Sagrado e o Profano: A Essência das Religiões, exprime que seria o movimento de transição 

entre a visibilidade e a ausência de luz. Sendo a iluminação a possibilidade de visualizar o 

ambiente, objetos e pessoas, assim conseguindo dar sentido ao que antes não estava disposto 

aos olhos. Entendemos assim, que para Eliade “o sagrado” é a função de dar sentido. 

Propondo analisar as palavras de vítimas de violências sexuais praticadas por 

sacerdotes, nos propomos a entender se a função de dar sentido à vida, ainda está presente nas 

vítimas, ou foi-lhes retirada uma possibilidade de sagrado. Para isso escolhemos a análise do 

conteúdo como procedimento metodológico da observação de Laurence Bardin, considerando 

a abrangência em compreender o seu modo de funcionamento no conteúdo. O conceito de 

valoração é aqui empregado em sua relação com a ideologia e a linguagem.  

Para a análise de conteúdo, ocorreu a escolha do documento capa e matéria 

jornalística da Revista Veja, Editora Abril, edição nº 2643, ano 52, nº 29, de 17 de julho de 
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2019, páginas 64 a 70, e nota Demissional da Cúria Diocesana de Limeira, como corpus de 

análise, assim estabelecendo o “universo de documentos de análise [...] determinado a priori. 

[...] O corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos”. (BARDIN, p. 124, 2011). 

O presente artigo se dividirá em 15 partes, nas quais será analisado o 

funcionamento e a materialização da análise valorativa do conteúdo, em relação às violações 

sexuais cometidas por líderes religiosos, à luz das 14 estações da Via Crucis, e o calvário em 

vida das vítimas. Por meio da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin, procurando 

demonstrar se os objetivos da  

 

[...] superação da incerteza: o que eu julgo ver na 

mensagem estará lá efetivamente contido, [...] 

E o enriquecimento da leitura: [...] Pela descoberta de 

conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o 

que procura demonstrar a propósito das mensagens, ou 

pelo esclarecimento de elementos de significações 

suscetíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de 

que a priori não possuímos a compreensão (BARDIN, p. 

35, 2011) (grifo nosso). 

 

Esta análise do presente artigo não é exaustiva, uma vez que a valoração 

implícita em um conteúdo pode ser relacionada a outros conceitos, mas atinge acabamento no 

que se refere à inter-relação entre linguagem e ideologia, mediada pelo conceito de autoridade 

que emite o enunciado, e sua própria configuração simbólica de filiação, tal qual indicado no 

capítulo a seguir. 

 

 

2. O SENHOR DOS PASSOS 

 

Segundo o dicionário etimológico, a palavra “senhor”, tem sua etimologia no 

latim, “seniorem” (DE CHILE, 2022). Como aquele indivíduo mais velho, entre as muitas 

definições, no presente artigo, senhor será utilizado como ‘dominus” (DE CHILE, 2022) 

“aquele que tem domínio e o poder sobre algo ou alguma coisa”. No que tange a palavra 
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“passo”, substantivo masculino, tem sua etimologia no latim, “passus” (DE CHILE, 2022), 

tem significado de degrau, e também entre as muitas definições permitidas, aqui será utilizada 

para definir “aquilo que acompanha um fato”. Entretanto, para analogia neste artigo, se 

utilizará o significado dos “Passos da Paixão; Paixão”, por sua vez, substantivo masculino, 

também de etimologia derivada do latim, “passio” (DE CHILE, 2022), do verbo “patior” que 

significa sofrer, de onde também se deriva a palavra “phatos”. Quando grafada em letra 

inicial maiúscula, Paixão tem o significado de “sofrimento e a morte de Jesus Cristo na Cruz”. 

Assim interpretou-se “O Senhor dos Passos”, como aquele que é “dono” e 

“dominador” de um sofrimento. O Senhor dos Passos, título dado à figura de Jesus Cristo, em 

uma invocação da Igreja Católica Apostólica Romana, ao relembrar os momentos do Filho de 

Deus em sua Paixão, recordando o trajeto percorrido por Ele na Via Crusis, até chegar ao 

monte Calvário, localizado aos arredores de Jerusalém, aonde Jesus Cristo teve o fim da 

tortura de sua vida humana com a morte literal. 

A devoção da Igreja Católica Apostólica Romana e dos seus fiéis em percorrer 

a Via Dolorosa, também chamada de Via Crucis, ou Via Sacra, está na experiência espiritual, 

em visitar e percorrer o caminho ao monte Calvário percorrido por Jesus Cristo. Essa devoção 

do caminho da dor e do sofrimento percorrido por Jesus Cristo cresceu de forma exponencial 

no século XVI, momento da história em que foram fixadas as 14 estações, locais onde os fiéis 

param em devoção e oração às memórias mais marcantes do caminho ao monte Calvário, 

como uma experiência de superação da dor e sofrimento da figura do Pai Celeste, que em 

transferência também poderia levar o fiel a superar suas próprias dores. 

Assim, somos convidados a partir de agora a adentrar o estranhamento, com 

base no nosso encontro com a descrição das vítimas da dor por elas cotidianamente 

vivenciada; tomados não menos que por um forte afeto de empatia às vítimas, afeto 

vivenciado por Jesus Cristo em vida, quando substituiu todos os mandamentos bíblicos do 

velho testamento pelo mandamento “amai ao próximo como a ti mesmo”. 

Os estágios de negação de realidade, repúdio às atitudes violentas vivenciadas 

e os sentimentos de raiva, nojo, despersonalização e intensa indignação, cíclica e 

continuadamente vivenciados pelas vítimas serão analisados estabelecendo-se as analogias 

propostas. Ao interpelar o Conteúdo como Ação, utilizando a capa e parte da reportagem da 

revista Veja, de julho de 2019. Bem como a Nota Demissional de um padre. Transforma-se o 

conteúdo da fala das vítimas em unidades de registro, definidas por Bardin como  
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unidade de significação codificada e corresponde ao 

segmento de conteúdo considerado unidade de base, 

visando a categorização e a contagem frequencial. A 

unidade de registro pode ser de natureza e de dimensões 

muito variáveis [...] executam-se recortes a nível 

semântico, por exemplo, o “tema” enquanto outros são 

feitos a um nível aparentemente linguístico, como a 

“palavra” ou a “frase” (idem, p. 134, 2011).  

 

No presente artigo, as unidades de registro foram as frases, compostas por 

palavra, menor unidade de registro usada, não tem definição precisa em linguística, “contudo 

uma precisão linguística pode ser suscitada se for pertinente. Todas as palavras do texto 

podem ser levadas em consideração, ou pode-se reter unicamente as palavras-chaves ou 

palavras-temas” (idem, p. 134, 2011). E o tema, a noção largamente utilizada em análise 

temática, é característica da análise de conteúdo, ou seja, da afirmação de determinado 

assunto (grifo nosso).  

Passando assim, para o tema da primeira Estação, ao título da capa da revista, e 

do conteúdo da nota demissional, temos a uma interessante contraposição de palavras, que 

definem como a violência analisada na denúncia das vítimas e a conclusão da justiça canônica 

se comunicam. 

 

 

3. PRIMEIRA ESTAÇÃO: JESUS NO HORTO DAS OLIVEIRAS 
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Imagem 1 

3.1. EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS. 22, 39-46 

“Saiu, então, e foi, como de costume, para o Monte das 

Oliveiras. E os discípulos seguiram também com Ele. 

Quando chegou ao local, disse-lhes: ‘Orai, para que não 

entreis em tentação’. (...) Então, vindo do Céu, apareceu-

lhe um anjo, que o confortava. Cheio de angústia, pôs-se a 

orar mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como 

grossas gotas de sangue, que caíam na terra. Depois de 

ter orado, levantou-se e foi ter com os discípulos, 

encontrando-os a dormir, devido à tristeza. Disse-lhes: 

‘Por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não 

entreis em tentação’ (TEXTO BÍBLICO, PRIMEIRA 

ESTAÇÃO, VATICANO, 2022). 

 

A passagem pela primeira Estação, assim como pelas demais, é trazido do texto 

bíblico, disponível no site do Vaticano, trazendo o texto com a narrativa supra, para o 

entendimento da especificidade do sofrimento dos casos de abusos sexuais, dialogando com o 

reconhecimento de responsividade de um conteúdo, que é feito nesse próprio artigo, de modo 

a compreender, o que se convoca contra a palavra falada pelas vítimas e as palavras escrita na 

bíblia. 

As frases, ‘Orai, para que não entreis em tentação’, ‘Por que dormis? Levantai-

vos e orai, para que não entreis em tentação’, a mensagem de oração para afastar a tentação 

aqui será interpretada não no seu aspecto religioso, mas na observação da própria humanidade 

em se construir como humana todos os dias, afastando a tentação, ou seja, de não 

controlarmos nossos instintos animalescos. 

Sobre o celibato e a proibição dos clérigos em casar-se recordamos que o papa 

Vítor II, foi o último pontífice a ser indicado por um imperador. 

 

“Pouco depois, a Igreja estabeleceu uma nova forma de 

eleição do papa, na qual apenas os cardeais teriam poder 

de votar. A própria palavra cardeal parece derivar de um 
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termo que significava dobradiça ou articulação. Esses 

sacerdotes eram, inicialmente, os párocos titulares das 

principais igrejas de Roma. [...]. Nessa mesma época, 

aliás, tornou-se ilegal o casamento dos padres. Com essa 

restrição, garantia-se o alinhamento do interesse dos 

sacerdotes, que não mais podiam ter herdeiros (NEVES, 

p.38, 2020).  

Fazendo assim que surgisse nos primeiros sessenta anos 

do ano mil, um corpo de sacerdotes voltados a viver 

Igreja e pela igreja, abdicando assim de relações sociais 

que pudessem diminuir o poder político e econômico da 

instituição. 

O título capa da revista “livrei-nos do mal” (Jr. Et al, 

2019) e a nota de desligamento do sacerdote “[...] o Papa 

Francisco, por solicitação da Congregação para a 

Doutrina da Fé, após procedimento canônico próprio, 

decidiu pela aplicação, para o bem da Igreja, de pena de 

demissão do estado clerical ao senhor Pedro Leandro 

Ricardo [...]” (Diocese de Limeira, 2022). 

 

 

Imagem 2      Imagem 3 
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Nos deparamos com as frases “Livrai-nos do mal”, e “para o bem da Igreja”, na 

primeira fazendo referência ao enunciado final, expresso na oração denominada “Pai Nosso”, 

reconhecendo como o mal, aquele que é contrário ao bem, e deve ser interrompido, que 

coaduna com o conteúdo da nota demissional do padre, que ao empregar a frase “para o bem 

da Igreja”, demonstra a extirpação do mal, em prevalência naquela instituição. 

A palavra “bem” que deriva do latim bene e bônus (DE CHILE, 2022), cujo 

significado aqui empregado é “eficiente”, ou seja, aquele que agindo consegue ser bom, 

consegue ser eficaz em controlar seus desejos e enxergar o phatos do outro. Enquanto a 

palavra “mal”, deriva do latim malus, malevo (DE CHILE, 2022), aquele contrário ao bom, 

aquele entregue a malícia, aquele que ainda não galgou degraus da escada da civilização e 

ainda tem que agir pela forma mais instintiva e animal. 

Na abertura da reportagem há o emprego do título “abusos da fé”, que 

pressupõe um excesso na religião, ou da religião. 

 

 

Imagem 4 
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Dando seguimento às 14 estações da Via Dolorosa, que foi imposta como 

sofrimento final a Jesus Cristo, passemos a analisar a reportagem da revista, iniciada na 

página 64, em observação ao §1º, 2º, 3º e 4º: 

 

“Após celebrar uma missa na zona rural de Araras, 

cidade a 180 Km de São Paulo, o padre (...) convidou o 

coroinha (...), então com 17 anos, para dormir na casa 

paroquial pondo a desculpa: estar a postos no dia 

seguinte para ajudá-lo na missa do domingo de manhã. 

Embora soubesse que não haveria mais ninguém na 

residência, o menino jamais desconfiaria que estava 

prestes a cair em uma arapuca, orquestrada por alguém 

que se percebe e que é percebido social e canonicamente 

como “um homem de Deus”. Chegando ao local, o clima 

começou a ficar estranho, com as perguntas do anfitrião, 

que só queria saber da vida íntima do garoto. (...) Na 

sequência, começou o inferno” (JR. ET AL, P. 64, 2019) 

(grifo nosso). 

 

De tal conteúdo destacamos “jamais desconfiaria”; “arapuca”, “homem de 

Deus”, “começou o inferno”, que levou a vítima assim como a Cristo até a segunda Estação, 

onde Judas traí o amigo e está entregue a uma prisão que o levaria a crucificação. 
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4. SEGUNDA ESTAÇÃO: JESUS, TRAÍDO POR JUDAS, É PRESO 

 

Imagem 5 

 

4.1. EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 22, 47-53 

Estava Ele ainda a falar, quando surgiu uma multidão, 

precedendo um dos doze apóstolos, o chamado Judas, que 

caminhava à frente, e aproximou-se de Jesus para o 

beijar. Jesus disse-lhe: “Judas, é com um beijo que 

entregas o Filho do Homem?” [...] Estando Eu todos os 

dias convosco no Templo, não Me deitastes as mãos; mas 

esta é a vossa hora e o domínio das trevas”. 

 

No caso do adolescente católico, filho do homem, que em confiança em seu 

sacerdote, filho de Deus, passa a exercer o papel de personificação das trevas, que o 

condenará à morte em vida, causando dano à sua existência. A fala do então adolescente, é 

literal: “a partir das perguntas sobre sua intimidade”, a sós com seu algoz, “começou o 

inferno”. Vejamos, segundo a matéria jornalística, que o discurso empregado pelo padre para 

atrair o menino para a residência paroquial apela para a valoração, no que diz respeito à 

confiança depositada na figura de autoridade do sacerdote, fazendo com que a vítima não 

tivesse qualquer suspeita da real intenção do convite. 

Assim, para o coroinha que estava disposto a ser sacerdote na Igreja Católica 

Apostólico Romana, a naturalização da ida até a casa paroquial não seria afligida por 
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pensamentos se não de devoção e preparação para atividade religiosa, para busca do sentido 

da vida, a elevação ou o caminho para o tempo mítico da salvação. Porém, assim como fez 

Judas com Cristo, o padre, violou o adolescente, que foi lançado ao inferno.  

Dificilmente o adolescente seria atraído para a casa paroquial, se não fosse o 

envolvimento social religioso entre ele e o padre, e sem que tivesse a vítima viva em si a fé 

católica, percebendo o sacerdote, repita-se em exaustão, como “homem de Deus”. Notemos 

que o menino era um coroinha, assim, membro ativo na Igreja católica, diante do convite do 

sacerdote. Em continuação da análise o 2º e o 3º parágrafos da página 64 da revista: 

 

“O padre, então com 32 anos, revelou suas verdadeiras 

intenções ao aparecer na sala vestido apenas com uma 

cueca samba-canção. Seu estado de excitação marcando o 

tecido da peça. Começou a se masturbar e pediu para o 

adolescente que fizesse sexo oral nele. Ao ouvir a recusa, 

avançou para cima do menino e começou a tocar suas 

partes íntimas, tentando forçar a relação. Em estado de 

choque, o adolescente nada fez no primeiro momento, até 

que conseguiu reunir coragem para se levantar e 

interromper o ataque. No dia seguinte, o padre celebrou a 

missa na paróquia São Francisco de Assis como se nada 

tivesse acontecido. Mesmo traumatizado, o coroinha fez 

normalmente o trabalho na celebração, auxiliando o 

monstro que havia tentado molestá-lo na noite anterior. 

Uma semana depois, o padre dispensou os serviços do 

rapaz. O jovem era órfão de pai, e a mãe fazia parte de 

um grupo de catequistas da paróquia. Devido à influência 

religiosa, [...] servia a igreja havia dez anos, com 

devoção. ‘Padre Leandro era como um pai para mim’, 

conta” (JR. ET AL, P. 64, 2019)  (grifo nosso). 

 

Para redigir o presente artigo, os autores – e vocês leitores, ao lê-lo –, devemos 

tentar nos situar fora de nós mesmos. Isto para conseguirmos analisar que ida do adolescente 

até a casa paroquial, foi estabelecida através da confiança no “homem de Deus”, porém diante 
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da violência, o sacerdote homem, na figura de pai estabelecida pelo adolescente, atuou 

conflitando a fé do adolescente, fazendo assim sentido na construção do título da reportagem 

“abusos da fé”, pelo excesso de confiança que o adolescente depositou no dogmático.  

O adolescente passa carregar consigo o peso da cruz do abuso, da ruptura com 

a igreja, e da violação da dignidade humana, configurando assim sua Via Crusis do dano 

existencial cuidando-se da imputação de uma carga afetiva, emocional e psíquica impedida ao 

adolescente que não podem ser desconstruídas. Para Leite e Silva o dano existencial é 

conceituado como aquele  

 

“[...] decorrente da normatividade concedida ao texto 

constitucional, cujos princípios da dignidade humana e da 

solidariedade servirão de embasamento para tecitura da 

teoria do dano existencial, produto de mudança nociva ao 

projeto de vida. Recupera-se, portanto, a primazia da 

pessoa humana em detrimento da defesa pura e simples do 

patrimônio individual”. (LEITE e SILVA, 2020, p. 257). 

 

Pelas palavras-signo “carrega” e “cruz”, vamos nos remeter novamente à 

Bíblia, na passagem de João 19:17: “E, levando-o às costa a sua cruz, saiu para o lugar 

chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, (...) (BÍBLIA SAGRADA). A 

expulsão da vítima da casa paroquial, após ter como bem jurídico lesado a sua fé, e dignidade 

sexual pode ser aqui empregada a analogia com a saída de Cristo rumo à Caveira, quando foi 

depositado sobre os ombros do filho de Deus feito homem, a sua cruz.  

Pelo conteúdo das palavras do adolescente violado, podemos observar duas 

mensagens de extrema importância, para prosseguirmos analisando as passagens das 

Estações. A palavra da vítima, expõe que o autor da violência impeliu um discurso disfarçado 

e manipulatório, que se materializou em ação de abuso, exercido por uma potente figura de 

autoridade para a vítima, aumentando o poder de dano do ato, uma vez que o agressor não era 

estranho à vítima.  

No caso do padre, como sacerdote, líder religioso de uma comunidade de 

vertente católica em que o adolescente estava inserido havia dez anos, tinha a autoridade, por 

ser o referencial religioso para o adolescente, mas também por um enlace de amor filial, logo 

familiar, do adolescente órfão, que transferiu para aquele representante sacerdotal a figura 

filiação, na expressão “Padre Leandro era como um pai para mim”. A expulsão da vida 
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religiosa após o abuso, faz com que à vítima adentrasse uma casa paroquial e saísse de uma 

Gólgota, com sua cruz.  

 

 

Imagem 6 

 

Na sequência na análise de conteúdo da reportagem, na metade do primeiro 

parágrafo da página 67 da revista, encontra-se o relato de uma criança à época, que diz: 

 

“O padre (...) me olhava de forma diferente (...) não me 

entendia como uma mulher transexual. Como meu pai 

havia morrido, achava que o pároco tinha carinho por 

mim. Ele começou a ficar ao meu lado enquanto eu 

vestia a túnica de coroinha. Depois, passou a me ajudar 

com as vestes, para tocar o meu corpo, com a desculpa 

de desamassar o tecido. Um dia abriu as minhas pernas e 

segurou as minhas coxas. Dei um berro na sacristia e sai 

correndo. Meu corpo tremia. Na hora me lembrei de um 

abuso sexual que havia sofrido aos 3 anos do meu 

padrasto. Após o episódio, Leandro me tirou das 

atividades da igreja” (JR. ET AL, p. 67, 2019). 

 

O relato da criança que compõe o corpus de análise, demonstra um modus 

operandi, do sacerdote em violar e na sequencia afastar a vítima de sua rotina. 

Novamente a conexão da criança com o sacerdote, se deu pela confiança na autoridade 

religiosa, para a qual transferiu a figura de pai, frente ao abuso sofrido pelo padrasto, 

ainda na primeira infância. Observemos que o padre locutor, emissor da mensagem aqui 
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interpretada, tenta ocultar os abusos na forma de “ajudar com as vestes”, “desamassar 

a roupa”.  

A vítima ao ser retirada das atividades da igreja, sofre a condenação de se 

afastar da casa de Deus. Assim como ocorreu com Jesus Cristo, quando condenado pelo 

Sinédrio, teve de afastar-se dos seus irmãos, seguidores, cuja irmandade representa a 

casa de Deus, assim somos lançados à terceira Estação. 

 

 

5. TERCEIRA ESTAÇÃO: JESUS É CONDENADO PELO SINÉDRIO 

 

Imagem 7 

 

5.1. EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 22, 66-71 

Quando se fez dia, reuniu-se o Conselho dos anciãos do 

povo, príncipes dos sacerdotes e escribas, os quais O 

levaram ao seu tribunal. Disseram-Lhe: “Declara-nos se 

Tu és o Messias”. Ele respondeu-lhes: “Se vo-lo disser, 

não Me acreditareis e, se vos perguntar, não Me 

respondereis. Mas o Filho do Homem sentar-Se-á, 

doravante, à direita do poder de Deus”. Disseram todos: 

“Tu és o Filho de Deus?”. Ele respondeu: “Vós o dizeis, 

Eu sou”. Então, exclamaram: “Que necessidade temos já 
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de testemunhas? Nós próprios o ouvimos da Sua boca”. 

(Texto Bíblico, Vaticano) (grifo nosso).  

 

Pela palavra da vítima, reconhecemos que há uma violência inicial impelida a 

ela ainda em tenra idade, que fez com que ela se relembra amargamente o que vivenciou, 

justamente por ter sido novamente violada, desta vez por quem novamente deveria a proteger, 

seu sacerdote. As duas violências perpetradas contra vítima, por figuras paternais, 

provavelmente não teriam ocorrido se não fosse o laço inicial de confiança, afeto e ou de 

hierarquia.  

As dores vivenciadas pela criança demonstram que a violência sexual tem a 

característica de ser ageográfica e atemporal, como qualquer memória afetiva humana 

significativa. Observemos que a partir do martírio inicial das vítimas de dano existencial, ou 

seja, da confiança delas em seus agressores, até a violência ou atos de violência perpetrados, 

ocorre a cruel e torpe transformação da vítima em ré, ou seja, nos casos concretos aqui 

considerados, a injusta expulsão, das vítimas da igreja, rompendo assim a tentativa de dar 

sentido à vida.  

 

 

6. QUARTA ESTAÇÃO: JESUS É RENEGADO POR PEDRO 

 

Imagem 8 

 

6.1. EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 22, 54-62 

Apoderando-se então de Jesus, levaram-n’o e 

introduziram-n’o em casa do Sumo Sacerdote. [...] Pedro 

negou-o, dizendo: “Não o conheço, mulher”. Pouco 
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depois, disse outro, ao vê-lo: “Tu também és dos tais”. 

Mas Pedro disse: “Homem, não sou”. Cerca de uma hora 

mais tarde, um outro asseverou com insistência: “Com 

certeza este também estava com Ele; pois até é galileu”. 

Pedro respondeu: “Homem, não sei o que dizes”. E, no 

mesmo instante, estando ele ainda a falar, cantou um 

galo. Voltando-Se, o Senhor fixou os olhos em Pedro; e 

Pedro recordou-se da palavra do Senhor, quando lhe 

disse: “Antes de o galo cantar, negar-me-ás três vezes”. 

E, vindo para fora, chorou amargamente (BÍBLIA 

SAGRADA). 

 

Na segunda parte do primeiro parágrafo da página 67 da reportagem analisada, 

a segunda vítima retrata também que:  

 

“Tempos depois, já com 18 anos, quando fui estudar no 

seminário, tive caso com outro padre, (...) ‘quem tem 

padrinho não morre pagão’, ele me dizia. Eu era pobre, e 

o padre me ofereceu dinheiro para comprar roupa, em 

troca tinha que transar com ele. O seminário é uma 

fábrica de pervertidos: há sexo, há coação, abuso de 

poder... Desisti de ser padre. Meus abusadores percebiam 

meus trejeitos femininos, eu era uma presa mais fácil. 

Hoje sou uma mulher trans e, apesar de tudo, não perdi 

minha fé em Deus” (JR. ET AL, p. 67, 2019). 

 

Em análise a essa série de abusos reiterados, retratados pela segunda vítima, 

vemos não mais a figura de autoridade associativa de um pai, mas a evidente figura de 

autoridade hierárquica sacerdotal, que num discurso monológico impunha o caminho a ser 

seguido pela vítima, se quisesse continuar sua formação no seminário. As palavras em forma 

de denuncia que afirmam ter “sexo”, “coação” e “abuso de poder” no seminário, demonstram 

que mesmo entre os que escolheram propagar a fé em Cristo há quem o negue mais que três 

vezes. 
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Negando não só ver o phatos do outro, mas impondo-o a uma sobrecarga 

continua, assim estamos diante de um segundo modus operandi de abusos ocorridos não pela 

conduta isolada de um ou outro abusador, mas pela formação de um meio pelo qual se 

possibilita a violação sexual e de fé de crianças, adolescentes e jovens adultos vulneráveis, 

para que os últimos, continuassem a procissão de fé. 

 

7. QUINTA ESTAÇÃO: JESUS É JULGADO POR PILATOS 

 

Imagem 8 

 

7.1. EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 23, 13-25 

Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo, e disse-lhes:  

 

“Trouxeste este Homem à minha presença como andando 

a revoltar o povo. Interroguei-o diante de vós e não 

encontrei n’Ele nenhum dos crimes de que o acusais. 

Herodes tampouco, visto que no-lo mandou de novo. 

Como vedes, Ele nada praticou que mereça a morte. [...] 

Mas eles gritavam: “Crucifica-o! Crucifica-o!”. Pilatos 

disse-lhes pela terceira vez: “Que mal fez Ele, então? 
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Nada encontrei n’Ele que mereça a morte. Libertá-lo-ei, 

portanto, depois de o castigar”. Mas eles insistiam em 

altos brados, pedindo que fosse crucificado, e os seus 

clamores aumentavam de violência. Pilatos, então, 

decretou que se fizesse o que eles pediam. Libertou o que 

fora preso por sedição e homicídio, que eles reclamavam, 

e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. (TEXTO 

BÍBLICO, VATICANO). 

 

 

Imagem 9 

 

A descrição da vítima de seu martírio nos remete ao julgamento de Cristo. 

À medida que a vítima, após a violação sexual, diz que “O monstro não conseguiu o que 

queria e me tirou a base da minha da vida social”, tal qual quando os soldados romanos, 

não conseguindo que Jesus Cristo parasse de professar a igualdade entre as pessoas, 

prenderam-no e levaram-no diante do governador. Que entre condenar o inocente e 

entregar-lhe para o castigo popular, preferiu deixá-lo ao julgamento que o levou a 

crucificação.  
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A vítima ao dizer “que por medo, não contei aos meus pais. Eles amavam 

a igreja, e eu não quis desapontá-los. (...)”. Também demonstra como calado Cristo 

aceitou o julgamento popular, as sequelas da vítima após a violência foi calar-se, em 

provável receio de levar também ao julgamento os seus pais, que se aproximaram ainda 

mais dos ritos religiosos após duas filhas falecerem por problemas de saúde. 

 

 

8. SEXTA ESTAÇÃO: JESUS É FLAGELADO E COROADO DE ESPINHOS 

 

Imagem 10 

 

8.1. EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 22, 63-65 

Entretanto, os que guardavam Jesus troçavam d’Ele e 

maltratavam-n’o. Cobriam-lhe o rosto e perguntavam-

Lhe: “Adivinha! Quem Te bateu?”. E muitos outros 

insultos proferiam contra Ele (TEXTO BÍBLICO, 

VATICANO). 
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Imagem 11 

 

A vítima relatou que “O padre dizia que aquilo era normal e fazia 

ameaças”. Em análise de conteúdo supra, notamos que o que o jovem viveu várias 

experiências de julgamento, humilhação e isolamento dos que lhes eram então caros, 

produzida por aquele que detinha a admiração, o apreço, a confiança e logo, mais poder de 

produzir marcas, na história da vítima que alguém que lhe fosse estranho. 

Uma aqui estabelece-se além da violação sexual também violência psicológica 

e moral, perpetradas continuadamente, da mesma forma que Jesus Cristo foi subjugado, 

flagelado e corado com espinhos.  
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9. SÉTIMA ESTAÇÃO: JESUS CARREGA A CRUZ 

 

Imagem 12 

 

9.1. EVANGELHO SEGUNDO SÃO MARCOS 15, 20 

Em seguida, depois de O terem escarnecido, tiraram-lhe o 

manto púrpura e vestiram-Lhe as Suas roupas (TEXTO 

BÍBLICO, VATICANO). 

 

Na obra O que é Religião, Rubem Alves expressa que o  

 

“Pão como qualquer pão, vinho como qualquer vinho. 

Poderiam ser usados numa refeição ou orgia: materiais 

profanos, inteiramente. Deles não sobe nenhum odor 

sagrado. E as palavras são pronunciadas: “Este é o meu 

corpo, este é o meu sangue...” – e os objetos visíveis 

adquirem uma dimensão nova, e passam a ser sinais de 

realidades invisíveis. (ALVES, p. 61, 1984). 

 

Todos os relatos das vítimas aqui analisados em seu conteúdo demonstram que 

a manutenção da fé e o respeito pela dignidade humana requer ininterrupta vigilância, 
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vestiram com manto púrpura Cristo, não para uma festa, mas para o caminho de morte, assim 

como vestiram as vítimas por meio das palavras abusadores, na pretensão de impor-lhe uma 

vontade, primeiramente de atração para o abuso, depois mediante expulsão do meio que lhes 

era sagrado, do que lhes dava sentido à vida.  

 

10. OITAVA ESTAÇÃO: JESUS É AJUDADO PELO CIRENEU A CARREGAR A 

CRUZ 

 

 

Imagem 13 

 

A denúncia dos abusos sexuais, morais, psicológicos, cometidos por líderes 

religiosos tem um condão de escarnecer as vítimas, uma violência caracterizada por corrupção 

da fé e da dignidade humana.  

Segundo o artigo 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa do 

Brasil a dignidade humana é um dos fundamentos do país. Assim, os crimes perpetrados, sem 

de análise processual penal, a qual não consta na intenção da confecção do presente artigo, 

tem o direito das vítimas amparados constitucionalmente. De modo tal que o primeiro a as 

ouvir, seja o agente de segurança pública, agentes da saúde, membros do ministério público, 

profissionais da saúde mental, assistentes sociais, advogadas e advogados, e membros de 

instituição religiosa, devem sem sombra de dúvida, exercer o acolhimento, com escuta 

especializada, para que o ouvinte visualize a ocorrência de violação aos direitos humanos. 
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Em seguida, espera-se que o ouvinte oriente e ampare a vítima, nas medidas 

cabíveis, instruindo-a no que ela desejar realizar quanto a processar o agressor (es) e fazer 

cessar a violência. Ajudando-a, assim, a carregar a Cruz, assim como Cirineu. A situação das 

vítimas de abusos sexuais por sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana, ainda sem 

seu diferencial dos demais crimes, por ser uma instituição privada, o que requer que o Direito 

Público de cada Estado, por seu sistema de justiça dialogue com o Direito Privado daquela 

instituição.  

 

 

11. NONA ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA AS MULHERES DE JERUSALÉM 

 

 

Imagem 14 

 

11.1. EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 23, 27-31 

Seguiam-n’o uma grande massa de povo e umas mulheres 

que se lamentavam e choravam por Ele. Jesus, voltou-Se 

para elas e disse-lhes: “Filhas de Jerusalém, não choreis 

por Mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos 

filhos, pois dias virão em que se dirá: ‘Felizes as estéreis, 

os ventres que não geraram e os peitos que não 

amamentaram’. Hão de então dizer aos montes: ‘Caí 

sobre nós’, e às colinas: ‘Cobri-nos’. Porque, se tratam 

assim a madeira verde, o que acontecerá à seca?” 

(TEXTO BÍBLICO, VATICANO). 
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11.1.1. O LUGAR DO SENTIDO: O OUVINTE/LEITOR/INTERLOCUTOR 

O papel do ouvinte, explica Bakhtin (2003) em Estética da criação verbal, é 

compreender o significado linguístico do discurso, ocupando uma posição responsiva, 

podendo concordar ou discordar, complementar, aplicar, preparar para usá-lo. Segundo o 

autor, tal atitude responsiva é formada ao decorrer de todo o processo de audição e 

compreensão, muitas vezes a partir da primeira palavra do falante. 

Quando de uma denúncia aos ouvintes podem não aprimora-la da melhor 

forma, fazendo com que a violência não seja apurada ou não seja visualizada, o que decorre 

em continuação do sofrimento, neste sentido se dá a violência institucionalmente permitida, 

que é explicitada no artigo Violência Perpetrada por Poderes (Silva, Manso, Olimpio, 2019) 

como aquela violação que não é direta ou detectável com facilidade. Uma vez que ela começa 

em um espaço privado.  

A violência por poderes pode assim iniciar-se como forma de acobertar a 

apuração de uma violência, que se transfere ao ambiente público, quando o emprego de 

estereótipos ou a não iniciativa e conclusão de investigação, faz com que a vítima continue 

sofrimento. Para os autores supra é necessário repensar a forma com que os instrumentos são 

utilizados, para garantir a dignidade das vítimas.  

São só foram vítimas por total surpresa e temor referencial, em um ambiente 

monológico, não tinham qualquer possibilidade de defesa, uma vez que o descrédito e o 

isolamento social das vítimas de violência, especialmente quando os poderes instituídos 

cometem a omissão ou negligência, tal e qual Pilatos, entregar Cristo à morte, diante do 

clamor popular. 
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12. DÉCIMA ESTAÇÃO: JESUS É CRUCIFICADO 

 

 

Imagem 15 

 

12.1. EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 23, 33-38 

Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, 

crucificaram-n’o a Ele e aos malfeitores, [...] (TEXTO 

BÍBLICO, VATICANO) 

 

Ao estudar os discursos das vítimas, em comparação com os discursos das 

passagens bíblicas da crucificação, as palavras dirigem-se a outrem, externamente, apesar de 

sua intensa reverberação interna, por via de sentimentos e pensamentos, que, por sua vez, 

encontram sua materialização nos corpos das vítimas pelas alterações bioquímicas e ou 

fisiológicas que produzem, quer se manifestem de modo agudo, mas especialmente ao se 

manifestarem de modo crônico.  

A crucificação de Jesus Cristo, nesse sentido, é para nós a enunciação de uma 

mensagem, que, embora monológica, tem uma reflexão tão profunda que se tornou dialógica, 

à medida que simboliza a crueldade humana, cometida contra aquele que não se curvou aos 

excessos de um poder e por isso sofreu a pena capital. Nesse contexto, no dialogismo nosso 

com o mundo, não podemos deixar de citar Edgar Morin: 
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“O ser humano a um só tempo é um ser biológico, físico, 

psíquico, cultural, social e histórico, uma ‘unidade 

complexa da natureza humana’ e passa a ser totalmente 

desintegrado na educação por meio das disciplinas, 

tornando impossível a compreensão do que significa, hoje, 

ser humano. Deste modo, a condição ‘humano’ necessita 

ser recolocada como um elemento essencial de todo 

programa de educação, e o conceito de Pensamento 

Complexo nos abre caminhos para compreendermos 

melhor os problemas humanos” (Morin, 2001). 

 

 

 

13. DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO: JESUS PROMETE SEU REINO AO BOM 

LADRÃO (L.C. 23, 33S. 39-43) 

 

14. DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO: JESUS PENDENTE DA CRUZ, A MÃE E 

DO DISCÍPULO (JÓ 19, 25/27) 

 

 

 

                               Imagem 16                                    Imagem 17 
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Na décima primeira e décima segunda Estação, que acontece em volta da Cruz, 

exalta-se o amor ao próximo seja aquele que é autor de crime, seja na expressão de sentimento 

na mãe por um filho, e de um filho por uma mãe, que não poderíamos deixar de exercer a 

analogia do simbolismo da igreja, da agregação, da mãe Igreja.  

Mas o que agregaria pessoas? Mesmo após relatos tão duros nos discursos que 

analisamos? Talvez uma das definições da palavra religião, na interpretação de Cícero, sob a 

óptica de Santo Agostinho, em que religião significa reler.  

Nos momentos aos pés da Cruz, há latente agonia, assim como nas palavras das 

vítimas. E o que seria religião se não uma releitura de nossas ações diárias? O repensar de 

nossos atos? O reler símbolos e simbolismo à medida que se escuta e se toma atitudes efetivas 

de defesa em prol dos que sofrem? 

 

 

15. DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO: JESUS MORRE PREGADO NA CRUZ 

(L.C. 23, 44-46) 

 

16. DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO: JESUS É SEPULTADO (L.C. 23, 54-56) 

 

 

                     Imagem 18                                   Imagem 19 

 

A morte tem um contexto extremamente significativo neste artigo, pois a 

violência perpetrada mata no momento em que corrompe a dignidade humana, impedindo as 
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vítimas de seguirem o que seria o curso natural de seus destinos, a partir de suas livres 

escolhas. Não há de se falar em exagero, pois mesmo que encontrem meio de restaurar a 

dignidade, o dano à existência de alguém não é ato que pode ser desfeito, tal qual a morte, até 

a décima terceira Estação. 

Um profundo silêncio envolve o Calvário. No seu Evangelho, João atesta que o 

Calvário se encontra em um jardim, onde existe um sepulcro ainda não usado. E é lá 

precisamente que os discípulos depõem o seu corpo. Aquele Jesus, que aos poucos 

reconheceram como Deus que Se fez homem, está lá, cadáver. Na solidão desconhecida, 

sentem-se perdidos, não sabem o que fazer nem como comportar-se. Nada mais lhes resta que 

consolarem-se reciprocamente, encorajar-se um ao outro, permanecer juntos. Mas é 

precisamente então que nos discípulos a fé dos mesmos é de fato amadurecida e repaginada, 

da recordação daquilo que Jesus disse e fez quando estava no meio deles, e que antes de sua 

morte só em parte tinham compreendido. 

 

 

17. CONCLUSÃO  

18. DÉCIMA QUINTA ESTAÇÃO: DA RESSUREIÇÃO DE CRISTO À JUSTIÇA 

PARA AS VÍTIMAS 

 

Imagem 20 

 

Oração Final: “Eu te suplico Senhor, que me concedas, 

por intercessão de tua Mãe, a Virgem Maria, que, cada 

vez que medite tua Paixão, fique gravado em mim com 

marca de atualidade constante, o que Tu fizeste por mim e 

teus constantes benefícios. Faz Senhor, que me 

acompanhe, durante toda a minha vida, um 

agradecimento imenso à tua Bondade. Amém! (CANÇÃO 

NOVA, 2022)  
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Séculos mais tarde foi introduzida a Via Crusis a décima quinta Estação, 

fazendo memória à ressurreição de Jesus Cristo, apresentada na conclusão do presente 

artigo representa a esperança de renascimento das vítimas para prosseguir não apenas de mera 

sobrevida após o abuso, mas no encontro de um novo sentido para vida, que lhe foi retirado na 

ruptura do sagrado. 

Nesse sentido, vale lembrar que “O homem é homem e o mundo é histórico – 

cultural na medida em que, ambos inacabados, se encontram numa relação permanente, na 

qual o homem, transformando o mundo, sofre os efeitos da própria transformação” 

(FREIRE,1977). Assim as reiteradas denúncias que chegam ao conhecimento da Santa Sé, 

promoveram alterações da relação da Igreja com seus fiéis, tendo o Discastério para a 

Doutrina da Fé, revisado em 05 de junho de 2022, alguns procedimentos para tratar os casos 

de abuso sexual de menores cometidos por clérigos. 

De acordo com a revisão, o pontífice endureceu, o documento expressa que 

“Trata-se de uma espécie de “manual” que pretende tomar pela mão e conduzir passo a passo, 

desde a notitia criminis até à conclusão definitiva da causa, quem se achar na necessidade de 

proceder à averiguação da verdade no contexto dos mencionados delitos” (VATICANO, 

2022). Tal documento expressa a configuração do delito, o modo que se deve proceder 

quando o recebimento de uma denúncia – notitia de delicto -, além de ações que podem 

prevalecer desde o início da investigação prévia, como a aplicação de medidas cautelares. 

Nos casos em tela, estudados por meio da análise de conteúdo da reportagem, 

Pedro Leandro Ricardo, foi demitido do cargo clerical, e recebeu condenação da justiça 

brasileira, em 19 de maio de 2022, segundo site de notícia, “há 21 anos” (G1, 2022), os 

advogados das vítimas ouvidos pelos autores alegam que aguardam audiência com o pontífice 

para tratar da indenização às vítimas. 

Os demais padres e bispo citados na reportagem, continua a exercer suas 

funções até o início de outubro de 2022. As 14 estações utilizadas como analogia as falas das 

vítimas de abusos sexuais praticados por líderes religiosos no caso concreto, sofreram e 

sofrem até o Calvário de suas existências, apenas celebrando eventualmente a possibilidade de 

uma Ressureição, quando encontrarem novamente a função de dar sentido à vida. 

Os conteúdos analisados, apesar de terem passado pelo filtro dos jornalistas 

responsáveis pela reportagem, isso não diminuiu o impacto das palavras de dor a corrosão da 

vida evidenciadas, causando um dano de dimensão existencial, haja vista que o “homem de 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 9  NOVA SÉRIE    2022  OUTONO/INVERNO 

300 
 

Deus”, interlocutor entre a difícil realidade de vida das vítimas e a abertura do estado mítico 

de salvação, foi quem as levou a perder o sentido que é transferido pelo sagrado. 

Quando analisamos as palavras das vítimas, temos que nos lembrar que 

estávamos presentes quando das falas do locutor e do interlocutor foram proferidas, a nós 

leitores cabe a recepção das mesmas, e, a partir dela, decodificarmos, a partir da análise de 

conteúdo dessas falas, avaliando sua valoração, que construiu um sentido.  

A proposta de relacionar o sentido de cada valoração de comunicação 

monológica, quanto ao sentido possível de ser atribuído à respectiva autoridade locutora, 

favoreceu a possibilidade de conseguirmos relacionar as palavras das vítimas de abuso sexual 

praticadas por membros do Clero Católico Apostólico Romano com as Estações de dor 

vivenciada por Jesus Cristo. Para tal ato de observação e interação, lembremos que “a leitura 

do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1989), pois a palavra é possuída pelo 

sentido antes de ser proferida, já que foi escolha do falante. 

Fazendo com que ocorresse uma reinterpretação da realidade, a partir de uma 

codificação na contingência de tensões próprias das relações sociais, que são imperfeitas pelo 

ser humano ser imperfeito, mas que não podem sucumbir na possibilidade de fazer melhor do 

que já aconteceu, para prosperar e dar início uma sociedade outra, que advenha da fantasia 

propriamente dita ou de textos sagrados, que não se  resume em girar em torno do seu próprio 

eixo,  em ímpeto de redenção, pelas crises pelas quais elas estão passando, mas impulsiona 

um outro movimento, na redescoberta do sagrado de sua existência. 

Desde um pacto inicial de silêncio, ao momento da denúncia, rompendo com as 

realidades até então impostas, buscando o sistema de justiça nacional e ou internacional, para 

que ocorra  uma contemplação mais representativa coletiva de justiça, é dever de todas e 

todos envolvidos em vítimas de dano existencial seguir firmes, abrindo caminhos para todos 

os grupos vulnerabilizados, até que consigam fazer ecoar a voz das vítimas. 
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