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RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo analisar os reflexos do celibato nas entidades eclesiásticas na atualidade, tendo como foco 
levantar a discussão da obrigação do celibato e a relação de interação da família, partindo da premissa do livro O Crime 
Do Padre Amaro. Como o celibato afeta as entidades religiosas, se há formas de derrubar ou atenuar esse dogma, a 
opinião do atual Papa e como é visto isso ao redor do mundo. Por meio das opiniões do Pe. Anderson Pereira Dos 
Santos e do Pe. Longenecker. Analisamos também a visão da igreja e dos padres a respeito da importância desse voto. 
Assim como os depoimentos de padres que quebraram o celibato em busca de uma vida matrimonial, mas, sem 
abandonar sua vocação sacerdotal, pois eles defendem que desde que possuam disposição para servir a Cristo como 
apóstolos, que importa se são homens/mulheres casados. Busca-se então um novo olhar a respeito desse voto, 
primordial para a entrada no sacerdócio e mostra-se as causas, possivelmente, dele como os casos de famílias ocultas, 
pedofilia e homossexualidade, casos esses que tem sido revelados a cada dia, seria motivado por essa proibição tão 
rígida de algum tão natural ao ser humano? Metodologicamente, realizamos leituras observando os aspectos que 
figuram como constitutivos do sujeito informador, considerando o lugar social que ocupa, sua relação com o fato e os 
apontamentos que direcionam uma possível solução para algo tão sério ou ao menos um maior esclarecimento desse 
assunto. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Celibato. O Crime do Padre Amaro. Julgamento 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

Objetiva-se com o presente trabalho a análise da implicação do celibato que os sacerdotes da 

igreja católica são submetidos, suas consequências em razão da proibição do instituto do casamento, 

a opinião do líder eclesiástico da Igreja Católica, Papa Francisco, a possibilidade de uma quebra 

deste dogma da Igreja Católica e o julgamento do crime cometido por Amaro na obra em questão.  

Partindo desta explanação, este trabalho levanta a seguinte problemática: como o celibato tem 

afetado os padres em pleno século XXI? Este dogma tem inibido, ou melhor, diminuído o número 

de novos homens com vocação? Quais os efeitos essa proibição causou na sociedade nos últimos 

tempos? De fato o celibato é primordial para um sacerdote exercer seu ministério? Qual seria a 
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opinião sobre possível julgamento do vigário? Tentaremos encontrar essas e outras respostas nos 

trechos da obra de Eça de Queiroz apresentados a seguir. 

O Crime do Padre Amaro, produção do autor português Eça de Queirós publicada em 1875 

faz, através de sua narrativa, uma crítica à vida dissimulada do clero e da sociedade burguesa. 

O narrador, por meio de uma retomada no tempo, conta que Amaro entrou no seminário aos 

15 anos, por obediência a sua tia falecida, mesmo sentindo não ser esta sua vocação. Em seu íntimo 

Amaro ambicionava estar com uma mulher, diversas sendo as passagens de associação da imagem 

de Nossa Senhora a uma bela mulher, sentindo atração sexual pela imagem. Desta forma, mesmo 

contra sua vontade e diga-se não por vocação e mais por conveniência, Amaro tornara-se padre. 

Inicialmente assume uma Paróquia no interior de Portugal, porém, muito pobre e com 

diversos problemas. Após o falecimento do pároco José Miguéis, por apadrinhamento de uma filha 

de sua tia, fora transferido para a paróquia de Leiria. Chegando lá, encontra-se com seu mentor 

moral no seminário, Cônego Dias. Por indução deste, Amaro estabelece-se na casa da D. Joaneira.  

À noite, em referida casa, haviam pequenas reuniões entre beatos e o clero. Essas reuniões 

eram famosas por serem acompanhadas por jantares, músicas, conversas, jogos e discussões sobre 

fé. É nesse contexto que padre Amaro apaixona-se por Amélia, uma jovem muito bonita, filha de D. 

Joaneira, os quais começam a trocar olhares, despertando o ciúme então noivo de Amélia, João 

Eduardo. 

Em Leiria, Amaro rezava missas por costume, mas seu pensamento e sua ocupação eram 

Amélia. 

O primeiro contato físico entre o casal aconteceu numa quinta da família de Amélia; Amaro 

por impulso beijou o pescoço de Amélia e ela em defesa, saiu correndo. O padre, com medo de se 

envolver profundamente e todos descobrirem, decidiu mudar-se da casa de D. Joaneira. Enciumado 

pelas idas de padre Amaro a casa de Amélia, o noivo da mesma escreveu o comunicado “Os 

modernos fariseus”, no qual fez diversas denúncias contra os padres, apontando no comunicado, o 

padre Amaro, que supostamente estaria envolvendo-se com uma “donzela inexperiente”. 

Posteriormente, o pároco instruiu Amélia para que desatasse seu noivado, uma vez que o então 

noivo, não seria merecedor de seu amor.  
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Amaro retorna a participar com frequência das reuniões em casa de D. Joaneira e volta a 

aproximar-se de Amélia, sem ter de se preocupar com o desconfiado e ciumento João Eduardo. No 

momento oportuno, retornando da casa do cônego que estava debilitado, Amaro e Amélia, param na 

casa do sacerdote e tem sua primeira noite de amor. Dionísia, que era criada, aconselha o padre a 

marcar os encontros na casa do sineiro, local que não chamaria atenção. Para o sineiro Tio 

Esguelhas, Amaro disse que Amélia desejava ser freira e que ele, como sacerdote a ajudaria nessa 

missão. Para os familiares, a jovem auxiliaria a Totó nos deveres religiosos. Os dois então começam 

a encontrar-se continuamente na semana. O que desperta nela o sentimento de culpa, mas isso não 

faz com que ela desista do padre. Amélia então fica grávida. Amaro, aconselhado pelo cônego, a 

evidente saída seria casar a jovem com o ex-noivo, João Eduardo. Porém ele havia vindo para o 

Brasil. O que lhes restou então foi mandar Amélia junto a D. Josefa, que se encontrava doente, e 

deixar a jovem na quinta até chegar a hora do parto. 

Quando o momento do parto chegou, Amaro levou a criança a uma família que era conhecida 

por de matar as crianças que são entregues a eles. Amélia não conseguindo ficar longe do filho, que 

já estava morto, acaba também morrendo. Padre Amaro, não encontra uma saída, e na tentativa de 

fugir dos episódios, vai para outra cidade. Algum tempo depois, encontra o cônego Dias que lhe 

afirma que “tudo passa”. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A OBRIGATORIEDADE DO CELIBATO SEGUNDO A IGREJA CATÓLICA 

 

Ao contrário do que muitos pensam, o celibato é uma criação demasiadamente antiga. Vem 

desde a época de Jesus Cristo, quando ele, ao convidar seus discípulos, solicitou que os que 

quisessem o acompanhar, deveriam largar suas a família, esposa, filhos, pais etc., para o seguir 

completamente, para assim viverem sua plenitude para Deus, tratando-se de um ensinamento, que é 

seguido desde a origem da religião Católica.  

Entrevistou-se o Padre Anderson Pereira Dos Santos, pároco da igreja Nossa Senhora 

Aparecida, localizada na cidade de Boa Vista da Aparecida – Paraná. Questionado sobre a quebra 

do celibato feita por Amaro, em resposta o mesmo afirmou que: 
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Todos os padres estão sujeitos a isso, somos homens, somos humanos, faz parte da natureza do ser 
humano. E aqueles que quebram o celibato, são os que realmente não se encontraram na vocação 
sacerdotal, na vocação religiosa, não tiveram uma vigilância constante na oração. Não viveram 
realmente o seu sacerdócio. (PE. ANDERSON) 

 

O Pe. Anderson articula que, a datar de os primórdios da igreja católica até a atualidade, um 

grande número de religiosos abandonaram o sacerdócio devido a não abraçarem verdadeiramente o 

ministério de Cristo, e não por falta de vocação. Segundo ele essa quebra de celibato pode acontecer 

com qualquer pessoa, até mesmo com aqueles que abraçam o matrimônio. Casais que não tem uma 

vigilância de fidelidade, de acordo com a opinião do Pe. Anderson, estão sujeitos a infidelidade, a 

cometerem a quebra do celibato do matrimônio entre os dois. 

Martinez (2009) afirma que apenas: “Em 1073, Gregório VII impôs o celibato. Definiu-se que 

o matrimônio dos sacerdotes era herético, porque os distraía do serviço ao Senhor e contrariava o 

exemplo de Cristo”. Sendo assim, os sacerdotes não conseguiriam dedicar-se inteiramente aos 

serviços da igreja, pois a família requer dedicação.  

Ainda articula Martinez (2009): “A decisão de impor o celibato foi também um meio para 

evitar que os bens dos bispos e sacerdotes casados fossem herdados por seus filhos e viúvas em vez 

de beneficiar à Igreja”, é possível perceber que além impedir que os bens sejam divididos e saiam 

de posse da igreja, receia-se que o sacerdote ao ter de dividir-se entre família e igreja, desista da 

igreja para poder dedicar-se completamente a família”. 

Para Martinez: 

 

Teme-se que o prazer distraia da oração, da relação com Deus, mas o menosprezo para com as 
mulheres nos seminários e a contradição dos impulsos naturais do homem, na realidade, não 
fortalecem os vínculos entre a Igreja e o povo de de Deus. Ao contrário, o celibato obrigatório 
costuma desanimar algumas vocações sacerdotais e provocar deserções no clero.” (MARTINEZ, 
2009). 

 

Perguntando ao Pe. Anderson, se na opinião do mesmo, o celibato opcional faria com que 

menos religiosos desistissem do sacerdócio, ele afirma que:  

 

Acredito que não mudaria, talvez haveriam até mais desistências.Pois, muitos não conseguiriam 
conciliar a vida de família, com as obrigações que um padre tem na paróquia. Devido a necessidade de 
o padre estar sempre à disposição da igreja, criando assim um  conflito, entre a vida de família com o 
serviço de pároco que ele é designado a fazer na igreja. Não estando disponível tanto para os seus 
deveres com a família quanto para a igreja, teria de fazer sua escolha, entre os dois. Um exemplo 
disso, são os padres casados  dos Estados Unidos, que alegam em seus testemunhos como não é fácil 
conciliar os serviços da igreja com as obrigações familiares. (PE. ANDERSON) 
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Longenecker declara que: 

 

São Paulo dizia que os homens deveriam permanecer solteiros  como ele porque um celibatário pode 
se dedicar a agradar a Deus somente, mas um homem casado precisa agradar sua esposa.Então, o que 
dizer sobre os estresses no casamento por causa do compromisso do padre em servir a Deus? E a 
esposa não se sente como estando em segundo plano? Lembro de ouvir a esposa de um sacerdote 
anglicano se queixar de que o seu marido ama a Deus mais do que a ela. “Eu poderia competir com 
uma outra mulher”, chorava, “mas não posso competir com o Deus Todo-Poderoso!” Exige-se uma 
mulher forte, de mentalidade independente, para ser esposa de um padre. (LONGENECKER, 2017) 

 

Partindo do que Longenecker (2017) diz, o Pe. Anderson nos faz um questionamento:  

 

De que modo o padre que está casado poderá aconselhar as pessoas que vem até ele procurando uma 
ajuda para resolver seus problemas, se este estiver preocupado com família e filhos? Possivelmente 
ele não terá discernimento para auxiliar aquela pessoa, com toda a disponibilidade que demanda o 
ministério sacerdotal.  

 

Sendo assim, o celibato torna-se uma condição de vida. No qual o religioso decide doar-se 

para a igreja, em prol do reino de Deus. Não prendendo-se a nenhuma coisa externa do mundo para 

estar livre para auxiliar todas as pessoas que vem até eles, e para verdadeiramente fazer a entrega a 

igreja, e fazer o anuncio do evangelho. 

Todos os teólogos ensinam que a ordem dos sacerdotes foi instituída para administrar os 

sacramentos, o essencial é que os homens recebam a santidade interior e sobrenatural que os 

sacramentos contem, e contanto que eles sejam dispensados segundo as formulas consagradas, que 

importa que o sacerdote seja santo ou pecador?. (QUEIROZ, 1875) 

Assim sendo, conclui-se que a Igreja Católica considera que a quebra do celibato ocorre por 

quem não teria uma fé concreta, uma plenitude para doar-se completamente à Igreja, a Deus, a Jesus 

Cristo e aos fiéis. 

 

2.2 CASOS DE QUEBRA DO CELIBATO 

 

Inúmeras são as divergências entre a obrigatoriedade ou não do celibato. Apesar de haver 

quebra do celibato em alguns casos, há ainda quem o defenda. Os argumentos são os mais variados, 

tanto favoravelmente quanto contra.  

Apresentaremos aqui alguns depoimentos de padres que quebraram o celibato e 

posteriormente se casaram. Esses depoimentos aqui contidos e muitos outros estão disponíveis no 

site CACP Ministério Apologético . 
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Abílio Nardelli, 71 anos, ordenado em 1956, casado 21 anos depois, um filho e dois netos, 

advogado em Rio do Sul, SC: “O celibato é um grande dom que deve ser preservado para aqueles 

que se sentem capazes de vivê-lo e livre para aqueles que não se sentem capazes para tanto. Isto é, 

deveria haver opção para o celibato e para o casamento dentro do sacerdócio católico”. 

 

Luís Guerreiro P. Cacais, 73, ordenado em 1956, casado 19 anos depois, um filho, tradutor, 

residente em Brasília, DF:  

 

O celibato, conquanto deixe a pessoa vulnerável em muitos aspectos, também deixa o clérigo mais 
livre para o serviço dos homens. Isto é claro. Mas o casamento humanizaria mais o padre católico, 
tornando-o mais maduro, acercando-o muito mais dos problemas da comunidade a qual serve. Nesse 
aspecto, a Igreja Católica, presidida e dominada por celibatários, perdeu muito terreno em relação a 
outras igrejas. 

 

Silvino Aluísio Werlang, 71, ordenado em 1957, casado 18 anos depois, um filho (adotivo), 

professor aposentado em Paverama, RS: “Sou a favor do celibato opcional, mas o padre casado 

deve ter uma profissão para não depender em nada da Igreja, em moeda. Os que estão casados e 

querem voltar, que seja só nos fins de semana”. 

 

GuerinoNinim, 65, ordenado em 1964, casado 12 anos depois, sem filhos, professor em 

Bauru, SP:  

 

A ordenação para exercer os ministérios deve ser dada a homens e mulheres, casados ou não, mas que 
tenham disposição para se oferecerem a Cristo como apóstolos de seu evangelho. Deve ser 
incentivada a vida de perfeição evangélica a homens e mulheres que queiram se entregar a Cristo para 
viverem a castidade, a pobreza e a obediência na vida religiosa. 

 

Também coloca Geraldo de Moura, para quem o celibado é uma lei tardia, certamente 

inspirada na religião pagã: “O celibato é imposição de Roma, do Papa exclusivamente. Sua abolição 

depende só de uma pena, a papal, de dois dedos e de três letras, as que formam o monossílabo não, 

que deveria ser colocado entre as palavras “celibato” e “obrigatório””. 

  

Thomas Hallan, 60, ordenado em 1981, casado sete anos depois, um filho, administrador e 

coordenador pastoral, Estância, SE: “O problema do celibato é profundo, complexo e abrangente. 

Qualquer mudança vai mexer com toda a estrutura da Igreja Romana. Não será tão logo. A abertura 

para o casamento do clero vai abalar o poder e o controle dos bispos sobre o padre”. 
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Jorge Solano, 55, ordenado em 1973, casado 10 anos depois, três filhos, professor em Vila 

Velha, ES:  

 

A abolição do celibato, parece-me, não aboliria os escândalos. Sabemos que muitos homens casados 
são homossexuais e pedófilos. Entretanto, embora considere que tais situações nada tenham a ver com 
o celibato, penso que a manutenção dessa exigência representa um grande equívoco histórico da 
hierarquia católica, que, a despeito de todo seu empenho em promover uma evangelização atenta aos 
desafios da contemporaneidade, emperrou numa tradição exclusivamente canônica, cuja defesa torna-
se cada vez menos convincente. 

 

Assim verifica-se que muitos sacerdotes que largaram a batina vêem o celibato como uma 

imposição da Igreja Católica, aduzindo que deveria ser opcional a todos os homens que se 

dispuserem a ser padres.  

 

2.3 OPINIÃO DO ATUAL PAPA 

 

O Papa Francisco tem movimentado o cenário eclesiástico com suas ideias renovadoras e 

inclusivas, tem se posicionado acerca de temas como homossexualidade, aborto, divórcio, métodos 

contraceptivos entre outros temas que são quase intocáveis na igreja católica. Desse modo, apesar 

das polêmicas, o aceite ao novo modelo de gerir do atual pontífice tem agradado a muitos e também 

preocupado o clérigo administrativo de Roma. 

A seguir trechos de uma entrevista que foi duramente criticada ao ser publicada e 

imediatamente foi negada pelo porta-voz do Vaticano. 

Ao ser questionado se algum dia o casamento dos padres católicos será autorizado, Francisco 

destacou que o celibato dos sacerdotes foi instituído apenas no século X e que alguns sacerdotes 

podem casar em algumas igrejas do leste da Europa que estão sob a tutela do Vaticano.  

 

— Definitivamente, existe um problema, mas não é um problema importante. Isto precisa de tempo, 
mas há soluções e eu as encontrarei — disse o pontífice, sem entrar em detalhes. 
Mas o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, afirmou neste domingo que as declarações no 
jornal sobre a existência de cardeais pedófilos e a possível reforma do celibato dos padres não 
correspondem ao que o pontífice realmente disse. (Jornal La Repubblica -13/07/2014) 

 

Afirma na entrevista supracitada, que há a necessidade de reflexão sobre a possibilidade de 

ordenar homens casados na Igreja. Há quem expresse a opinião de criar um cargo ao lado do 

sacerdote celibatário a tais homens.  
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Tal possibilidade seria uma verdadeira revolução, mesmo se tratando apenas de uma 

discussão, afinal, haveria discussão do indiscutível até então, afinal, é um dogma que vem desde o 

início da Igreja Católica, havendo inclusive leis especificas que coordenam o ato do celibato para os 

padres, ou seja, modificar totalmente esta lei seria algo extremamente grandioso, porém, não 

sabendo quais as consequências. 

O Papa Francisco, ainda afirma tratar-se de um tema a ser explorado e não uma porta a ser 

aberta, afirmando que o tempo e a comissão decidirão os rumos de tal polêmica, já que pretende 

levar o assunto ao próximo Sínodo dos Bispos, em 2018, onde o tema central será “Trabalhar com 

jovens que precisam de orientação ”.  

Diante dessa possível, ainda que distante mudança, podemos ponderar que a não 

obrigatoriedade do celibato, talvez aumentasse o número de padres ou vocacionados, ao mesmo 

tempo que, as revelações de famílias que, sabe-se que existem, mas são escondidas por tantos anos , 

provavelmente causaria um ou mais escândalos, todavia, a liberdade de ter uma família, 

provavelmente traria uma maior identificação dos próprios sacerdotes com a instituição família, 

uma vez que poderiam sim, gerir suas próprias famílias e vivenciar tantos conselhos e teorias que 

aprendem e ensinam. 

O Máxime Pontífice se limita a dizer que os sacerdotes casados, podem vir a ter funções em 

localidades de difícil acesso ou que não hajam ministros, esses têm apenas função administrativa 

nas igrejas, são os chamados viri probati, o termo latim diz respeito aos homens casados ou viúvos, 

mais velhos, e com compromisso com a Igreja, geralmente diáconos ou presbíteros. Apenas estes 

poderiam ser ordenados padres. Dessa forma não seria alterado nenhum dogma católico, apenas 

inserido um novo item ou uma nova liberação para ordenação, mas o celibato ainda seria 

obrigatório, porém, com algumas funções específicas.  

No Brasil existe uma associação com mais de 5 mil ex-padres associados que largaram a 

batina para constituir família, A Associação Rumos - Movimento Nacional das Famílias dos Padres 

Casados existe desde 1986 e defendo ao menos a liberação da ordenação dos viri probati. 

Porém, da mesma forma, o número de sacerdotes no mundo, no ano de 2015, era de 415.656 

(quatrocentos e quinze mil seiscentos e cinquenta e seis) . Sendo que no Brasil, no ano de 2010, 

contavam com 18 mil padres  

Assim sendo, ainda se cria a dúvida quanto a liberação ou não do celibato a sacerdotes na 

Igreja Católica.  



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

Em várias ocasiões, o Papa argentino já havia afirmado que a proibição da ordenação de 

homens casados não era um ponto imutável da doutrina. 

Bento XVI já havia afirmado que este não era um dogma, como é, por exemplo, a fé na 

ressurreição de Cristo. 

No entanto, o Pontífice sustentou que permitir aos seminaristas escolher o celibato “não era a 

solução”. 

Há de se convir que ainda é uma lei da Igreja Católica que ainda causa muita divergência de 

opinião, dividindo inclusive, alguns católicos. 

 

2.4 A OBRA E A REALIDADE 

 

A obra de Eça de Queirós evidencia fatos que estão presentes não só no passado, mas também 

na atualidade. A partir da premissa do livro, verificamos o cometimento de um crime por parte de 

um padre, a quebra do celibato. 

No transcorrer da história, Amaro apaixona-se loucamente por Amélia e passa a ter um caso 

amoroso com a mesma, que inclusive, possuía um noivo anteriormente. 

Amaro possuía plena consciência de que: “O outro era um marido, podia dar-lhe o seu nome, 

uma casa, a maternidade. Ele só poderia dar-lhe sensações criminosas, depois os terrores do 

pecado!”, sabendo que de fato nunca poderia fazer Amélia feliz, pois mancharia tanto sua imagem 

quanto a dele, como um padre que quebrou o juramento de celibatário.  

O que nos mostra esta obra, é que o Padre Amaro não possuía uma real vocação, tendo sido 

obrigado pela madrinha a tornar-se padre por meio de um testamento, sem nenhuma opção de 

escolha. 

Ainda, nos deixa claramente demostrado, que, se houvesse por parte da Igreja Católica a 

relativização da obrigatoriedade do celibato, não teria cometido crime algum, tendo adotado Amélia 

como sua esposa e criado o filho de ambos, sem nenhuma tragédia. 

Mais uma vez tal dogma deixa dúvidas e não nos traz conclusão nenhuma. 

 

2.5 JULGAMENTO 

 

Sobre alguns aspectos o Padre Amaro Vieira seria culpado, eis que feriu um dos principais 

dogmas da igreja católica, para o qual inclusive fez um juramento, o qual seria o de não quebrar o 
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celibato, sendo este considerado votos perpétuos quando se trata de sacerdotes, foi também 

imprudente, negligente abusando da fé das pessoas ao realizar seus caprichos carnais, já que as 

pessoas acreditavam ser um padre que cumpre as leis da igreja, e como um criminoso quis se livrar 

do resultado que seria seu filho. 

Fora culpado também, pela morte de Amélia, que não conseguiu prosseguir sua vida sem seu 

filho, o qual Amaro encomendou a morte. Preferiu a morte da criança inocente a assumir seus erros, 

tendo tido a chance inclusive de assumir Amélia, revelando à igreja que não era esta sua vocação, 

largando assim, o sacerdócio.  

Sabemos que o objetivo do autor, revelava a intenção de atingir ao clero da Igreja Católica, 

onde havia erros gravíssimos em outras épocas, porém, gerando diversas discussões até hoje.  

Ozélia Reges, entende que: 

 

Eça de Queiroz procurou desmascarar a imoralidade existente na igreja e da burguesia retratando a 
realidade da época através de seus personagens num romance universal na qual a igreja é a cobiça da 
sociedade e a mulher é a cobiça do homem. Onde o homem é dotado de conhecimento e a mulher por 
sua natureza é dotada de paixão. Então senhores que espécie de paixão levou Amaro Vieira a cometer 
tal crime? Foi uma paixão social e desculpável, ou foi uma paixão anti-humana e ignóbil? É esse o 
problema que vos apresento. O Padre Amaro cometeu um crime, um crime que estava na sua essência 
humana: o crime do desejo, do amor. O amor que para a mulher é uma estrada florida que leva a 
maternidade e para o homem, para o macho, o amor é antes de tudo, a volúpia dos sentidos, o convite 
misterioso e irresistível da vida. O crime de Amaro Vieira é um produto da vontade da pulsação 
falocêntrica, seu crime é uma forma de fraqueza da vontade humana um delírio febril que não 
consegue resistir ao impulso do crime; os freios inibitórios da sua vontade estão paralisados e o 
homem (não o padre) comete o crime. Zola diz uma luminosa verdade quando afirma que “o homem 
casto é homem forte”; por isso a Igreja Católica que é uma instituição com larga experiência humana, 
ordenou que os seus soldados, os sacerdotes guardassem castidade a qual, se nem sempre é 
absolutamente observada, porque as Leis naturais não suportam cadeias, é, contudo, um dique 
permanente contra a felicidade permitida dos excessos e abusos do amor sensual. (REGES, 2013. p. 
4/5) 

 

Foi o que ocorreu com Amaro, o instinto humano e a falta de vocação levaram-no a cometer 

infrações contra as leis de Deus e as leis humanas, numa sequencia de erros, desde que escolheram 

seu destino de ser Padre.  

No Código Canônico diversas são as passagens onde os sacerdotes tem obrigação da 

conservação do celibato, tanto para que seja procedida a ordenação, quanto após esta, conforme 

Cân. 277 e parágrafos do Codex. 

Em tal código, também verificou-se também, que para que haja punições ao clérigo, 

principalmente de demissão por sentença ou decreto administrativo, pena de demissão 

legitimamente imposta e por rescrito da Sé Apostólica em decorrência de causas graves, trazido no 
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Cân. 290, §§ 1°, 2° e 3°, somente podendo ser reinserido entre os clérigos por ordem escrita da Sé 

Apostólica, Cân. 293. 

Do Cân. 291, denota-se que apesar de poder haver a perda do estado clerical, não há a 

dispensa da obrigação do celibato, o qual somente poderá ser concedido pelo Papa.  

Perante as leis brasileiras, caso fosse descoberto, Amaro responderia apenas pela morte de seu 

filho, sendo sua conduta tida como dolosa, eis que praticou o crime de homicídio qualificado, 

disposto artigo 121, I do Código Penal Brasileiro.  

Quanto ao crime de quebra de celibato, não haveria punição perante as leis penais, já que não 

há qualquer previsão legal para tanto, respondendo tão somente perante as leis católicas.  

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente artigo tem como base, dados levantados a partir de matérias publicadas em 

diversos sites e entrevistas. Analisou-se opiniões existentes no seio da Igreja Católica, entrevistou-

se sacerdotes e retirou disso suas opiniões sobre o celibato e os reflexos de uma possível quebra 

deste. 

Analisou-se também o Código Canônico, o qual dispõe sobre as leis da Igreja Católica, as 

obrigações e punições que os sacerdotes podem sofrer. 

Por fim, tomou-se por base o Código Penal Brasileiro, levando-se em consideração uma 

possível punição dos atos do padre nos dias atuais e no território brasileiro. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

A discussão do presente trabalho gira em torno da obrigação do celibato aos sacerdotes da 

Igreja Católica, os quais não podem relacionar-se com mulheres, mas sim, dedicar-se 

exclusivamente ao serviço da Igreja. 

Diversos são os pontos de vista de pessoas envolvidas e da própria Igreja, havendo prós e 

contras de ambos os lados, os quais foram discutidos no decorrer do trabalho, porém, não chegando-

se a uma conclusão sem margem de dúvidas, já que, quando se trata de religião, o assunto torna-se 

mais delicado. 

Foram expostos diversos pontos de vista, tanto favoráveis quanto contrários, instigando o 

leitor a formar sua própria opinião. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procedeu-se a análise da obra literária O crime do Padre Amaro, do autor Eça de Queiroz, a 

qual nos leva a um grande embate entre o senso comum e a religião, conforme exposto. 

Inúmeras são as opiniões favoráveis e as contrárias, sendo o assunto ainda demasiadamente 

polêmico, não se conseguindo chegar em um consenso final, já que as razões tanto de um lado 

quanto de outro, podem ser levadas em consideração. 

Certo é, que tal embate somente terá fim se um dia a Igreja Católica vier a colocar um fim na 

obrigatoriedade do celibato. 

Conclui-se porém, que as pessoas que abrem mão de viverem uma vida matrimonial para 

viverem a vida de fé, do sacerdócio, possuem realmente um dom especial, já que os instintos 

humanos são realmente fortes.  

Apesar de toda a emblemática em torno do tema, com toda certeza, para que a pessoa assim 

proceda, sua fé deve ser imensurável, já que renega a praticamente toda sua vida matrimonial, com 

possibilidade de constituir sua própria família, para sacrificar-se para Deus. 

Ainda, indiscutivelmente que, se fosse atualmente e de acordo com as leis brasileiras, o Padre 

Amaro seria punido pela prática do crime de homicídio doloso qualificado, em razão das agravantes 

de motivo torpe e fútil, já que encomendou a morte do próprio filho recém nascido.  
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