Ex-arcebispo
acusado
de
abusar de menores passa mal
Caso de Jozef Wesolowski é o primeiro episódio de abuso sexual
envolvendo um alto posto da Igreja Católica a ser julgado no
Vaticano
Um ex-arcebispo e embaixador do Papa na República Dominicana
foi levado para uma Unidade de Tratamento Intensivo depois de
sentir-se mal no início de seu julgamento, neste sábado,
segundo o Vaticano, que não deu outras informações sobre o
incidente. O ex-clérigo é acusado de crimes sexuais contra
crianças.
Jozef Wesolowski, ex-arcebispo polonês e núncio apostólico, ou
embaixador do Vaticano em Santo Domingo, será julgado por,
supostamente, pagar crianças para realizarem atos sexuais. Ele
também enfrenta acusações de baixar imagens de abuso infantil
na Internet.
Este é o primeiro episódio de abuso sexual envolvendo um alto
posto da Igreja Católica a ser julgado no Vaticano. O caso é
considerado um teste importante do compromisso do Papa
Francisco de “limpar” a igreja, que, nos últimos anos, tem
sido marcada por escândalos sexuais.
No passado, críticos acusaram o Vaticano de tentar silenciar
as questões polêmicas, principalmente os casos de pedofilia.
Em uma tentativa de fazer com que os clérigos assumam a
responsabilidade por suas ações, o pontífice reescreveu as
regras da igreja, abrindo caminho para o julgamento de
Wesolowski.
Wesolowski, de 66 anos, foi chamado a Roma em 2013, quando
surgiram as alegações. O Papa imediatamente ordenou uma
investigação criminal, que levou à sua prisão em setembro
passado.

O ex-arcebispo já foi destituído de seu cargo pelo tribunal do
Vaticano, algo muito incomum que demonstra um sinal da
seriedade da igreja frente as acusações. Wesolowski pode pegar
até oito anos de prisão, se for condenado pelo abuso de um
menor de idade, e dois anos, pela posse de pornografia
infantil.
Por: O Globo
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