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Joseph Ratzinger, nascido a 16 de abril de 1927, foi ordenado padre, no dia 29 de junho de 1951, em
Freising, juntamente com seu irmão mais velho Georg.
Em março de 1977, Joseph Ratzinger foi nomeado bispo de Munique e Freising (cidades onde havia feito
seus estudos de Teologia). Até aquele momento não tinha tido nenhuma experiência pastoral.
Não se pode deixar de chamar a atenção para o fato de Ratzinger, na sua função de Prefeito da
Congregação Romana da Fé, cargo que exerceu por mais de 23 anos, ter decretado a muitos professores
teólogos a proibição de exercerem as suas atividades docentes, determinação que até hoje tem sérias
consequências.
Para a Igreja Católica alemã, um grande constrangimento foi o conflito de longos anos por causa dos postos
de aconselhamento mantidos pela Igreja para mulheres grávidas com problemas de consciência,
confrontadas com a possibilidade de aborto. Foi o Cardeal Ratzinger o principal responsável da pressão
exercida junto aos bispos alemães para que se fechassem esses postos de aconselhamento. (Segundo o
Direito alemão, o aborto não é legal, mas é livre de punição quando praticado dentro de certos prazos, desde
que seja justificado a partir de um atestado por parte desses postos de assistência social.)
Outro ponto de conflito, muito atual para a Igreja alemã, tem sido a posição e o trabalho dos leigos no seio da
igreja. Embora não se possa afirmar a direta participação do Papa Benedito XVI nesse conflito, o seu
posicionamento negativo face a essa delicada questão tem tido grande influência.
Em novembro de 2006, será realizada a próxima visita ad limina dos bispos da Alemanha em Roma, desde
já precedida de uma grande tensão.
Tradução: Dr. Johannes und Moema Augel
Lista de todas as pessoas que, direta ou indiretamente, de algum modo foram examinadas,
disciplinadas ou excomungadas pela Congregação da Fé sob a direção de Joseph Ratzinger:
Catholics for a free Choice: Appendix of Moving Forward by Looking Back: Cardinal Joseph Ratzinger's
Preparation for the Papacy. How "the Vatican's Enforcer" ran the Congregation for the Doctrine of the Faith
(1979-2005)
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