
 

 

Roma, 24 de julho de 2019 

 

À cortese atenção do Mons. Pierangelo Sequeri 

Presidente do Pontifício Instituto Teologico João Paulo II 

 
e ao conhecimento de Sua Ex. Mons. Vincenzo Paglia 

Grande Chanceler do Pontifício Instituto Teologico João Paulo II 

 

 

Reverendo Mons. Sequeri,  

 

nas ultimas horas muitos dos estudantes expressaram imensa preocupação pela imprevista publicação dos 

Novos Estatutos e da nova organização dos Estudos para o nosso Instituto manifestando, ao mesmo tempo, 

tristeza pela notícia da demissão de dois dos nossos professores aos quais competiam as cátedras que exerciam 

um papel fundamental na formação oferecida pelo Instituto. Visto tal crescente preocupação e, por sua vez, 

fazendo uso do nosso dever de representantes, decidimos vir à Vossa presença, que Presidente do Instituto é, 

por isso, responsável pela continuidade dos estudos e guardião dos direitos dos estudantes do nosso Instituto.  

 

Tristemente, abatidos pelo modo no qual fomos advertidos acerca das cruciais mudanças que dizem respeito 

diretamente a nós estudantes, gostaríamos de iniciar exprimindo a nossa maior preocupação: a perda da linha 

formativa e, por isso, da identidade do Pontifício Instituto Teologico João Paulo II, que, em todo o caso, foi o 

motivo principal pelo qual a maioria dos estudantes (e dos seus superiores) escolheram este Instituto para a 

própria formação.  

 

 

A Identidade do IGP2 

Ainda que o Papa Francisco tenha expressado no motu proprio Summa familiæ cura, no primeiro artigo, o 

desejo de continuar com a Inspiração original de João Paulo II, ou seja sua especial proposta de ensinamento 

na Igreja, nos surpreendeu o fato que na nova organização dos Estudos não se apresente e não se encontre um 

curso sobre a teologia do corpo ou, mesmo, sobre o ensinamento de João Paulo II; assim ao que parece tudo 

se resume no curso introdutivo: «La communio personarum...» 

Surgem, portanto, as seguintes perguntas: 

 

1. como será especificamente salvaguardada esta identidade que é o centro dos ensinamentos de João 

Paulo II?  

2. Como evitar que o «dialogo com outras disciplinas», existente no antigo plano de estudos, se torne 

uma mera sobreposição de visões diversas sobre o mesmo argumento sem coesão interna, típico dos 

estudos interdisciplinares da maior parte das universidades seculares?  

3. Por qual motivo continuar a estudar no Instituto João Paulo II se, ao que parece não propõe novidades, 

em confronto daquilo que se pode encontrar nos currículos das universidades seculares e, na maioria 

das vezes, em modo mais atraente e eficaz?  

 

Por outro lado, João Paulo II, no motu próprio Magnum Matrimonii Sacramentum, paragrafo 08, expressou a 

sua intenção que o Instituto fosse «confiado ao especial patrocínio da Beatissima Virgem Maria de Fátima». 

No mais, conhecemos bem a intima relação que o Instituto teve com tal invocação mariana depois do atentado 

de 13 de maio de 1981. Eis o motivo pelo qual cremos seja crucial ao Instituto, refundado pelo Papa Francisco 

com o intuito de melhorá-lo, a sua consagração à Nossa Senhora de Fátima.  

 

 

Cátedra de Moral Fundamental  

Ao centro das nossa preocupação, no que toca a identidade do Instituto, está a supressão da cátedra de teologia 

moral fundamental. Sabemos o quanto foi importante para João Paulo II o estudo do agir humano, ao ponto 
Ele confiou a cátedra de moral ao primeiro presidente, o cardeal Carlo Caffara. Além do mais, a atividade 

desta cátedra, nota na sua área de pesquisa, fundada pelo cardeal Angelo Scola, foi elogiada diretamente por 

Bento XVI. Resulta, portanto, incompreensível a motivação oficialmente fornecida para justificar a sua 

supressão, ou seja, ao fato que essa pertence ao primeiro ciclo dos estudos teológicos. Se é assim, por que 

então continua existir uma cátedra de antropologia teologica e, também, uma nova de teologia fundamental? 



 

 

Os cursos ministrados pelo Mons. Melina não se tratava somente de princípios gerais da moral fundamental, 

mas vinham apresentados com estreita ligação à moral conjugal e familiar, como tivemos a oportunidade de 

comprovar nas lições por Ele oferecidas. Ora, por que vem à tona tal impedimento, que se aparece de maneira 

incontestável, se a cátedra está em vigor há 38 anos?  

 
Neste sentido, como estudantes, queremos sublinhar a importância que está cátedra representa para nós: sem 

dúvida essa é uma das maiores novidades e riquezas que, até os dia de hoje, o Instituto ofereceu para a Igreja 

e, também, para a sociedade. No mundo onde tudo parece dividido entre uma visão relativistica ou mesmo 

legalista da ética, a visão ensinada pelo Instituto João Paulo II nos consente de compreender a moral como um 

percurso de plenitude e de sentido para o ser humano, onde o homem é responsável pelas suas próprias ações, 

mas ao mesmo tempo, sempre conta com a ajuda da graça e da virtude que o ajuda a viver uma vida boa. Esta 

concepção da moralidade, na qual a santidade é ao centro, que nos permite de responder com esperança a tantos 

casos difíceis ao interno dos matrimônios e das famílias.  

 

 

Demissão dos nossos professores 

No que concerne a demissão inesperada de dois dos nossos professores do Instituto: Mons. Lívio Melina e 

padre José Noriega, nos preocupa e nos alarma: 

 

1. O modo imprevisto e incompreensível pela maneira como foram demitidos, sem razões reais/claras, 

dois professores que gozam de grande prestígio não somente ao interno do Instituto, mas que 

representam um ponto de referência internacional, como demonstra a longa carreira acadêmica de 

ambos.  
No caso particular do Professor Melina a demissão significa, também, o não reconhecimento de 

nenhum dos seus méritos após trinta e dois anos de docência, vinte e oito como professor estável e 
anos como Presidente do nosso Instituto che, sob a sua guia, o viu expandir por todo o mundo. 

2. O fato que com a demissão de ambos se faz frágil uma das pilastras formativas do Instituto, como são 

as disciplinas de moral fundamental e de moral especial.  

3. O fato que dois meses antes do início do novo ano acadêmico 2019/2020,  o plano de estudo publicado 

pelo próprio instituto no mês de junho passado e, ao qual, muitos estudantes foram registrados, nos 

venha notificado a imediata demissão do Monsenhor Melina e do Professor Noriega, considerando 

que cada qual - naquele plano de estudos - ofereciam cada qual um curso obrigatório, um opcional e 

dois seminários de estudos, além de acompanhar e dirigir tantas teses ainda em curso. Vale ressaltar 

que o professor Noriega dirige com grande sucesso e reconhecimento a revista institucional 

Anthropotes e os projetos institucionais do Instituto.  

4. Não ter considerado a grande estima que ambos gozam como professores entre os estudantes, como 

evidenciado nas avaliações requerida aos alunos e, também, o grande número de estudantes que cada 

ano os escolhem como relatores das suas teses.  

 

 

Sobre a nova organização dos estudos 

Após todas as reflexões até agora expostas e, após ter examinado o documento publicado ontem, 23 de julho, 
no site do Instituto, requeremos a Vós uma resposta clara sobre as seguintes perguntas: 

 

1. que acontecerá com as demais ofertas acadêmicas do nosso Instituto como: o Ciclo especial da Pós-

graduação (Master) em Ciências do matrimonio e da Família, o Master de nível 2 em Bioética e 

Formação; o Master em fertilização e Sexualidade Conjugal e o Master e Diploma em Pastoral 

Familiar?  

2. Àqueles que tem o Professor Melina ou o Professor Noriega como relatores será garantida a 

possibilidade de levar adiante a tese com os mesmos relatores? 

3. O que será garantido àqueles que estão inscritos aos cursos ou seminários ministrados pelo Prof. 

Melina ou prof. Noriega? 
4. Ainda se as cátedras dos professores Melina e Noriega sejam eliminadas, existe o curso de «teologia 

moral do amor e da família». Ora, por qual motivo ambos professores não podem ensinar a teologia 

nesse curso?  

5. A ordem de estudos publicado se limita em nomear os cursos com títulos que não dizem muito sobre 

o conteúdo. Pedimos, por isso, que venham publicados os conteúdos, a bibliografia e os nomes dos 



 

 

professores que os ministrarão para que os estudantes possam decidir de maneira clara se desejam ou 

não seguir o novo plano de estudos. 

6. Venham mencionados os cursos opcionais, todavia não aparecem nem mesmo os títulos.  

7. A incerteza gerada a causa das mudanças è tão grande que alguns estudantes querem conhecer a 

modalidade de reembolso das taxas universitárias já pagadas, no caso em que a situação não fosse 
clara ou mesmo não fosse dada uma resposta satisfatória aos pedidos dos estudantes.  

 

 

Os nossos direitos como estudantes 

O artigo 89, §1, dos novos estatutos garantem que «os estudantes inscritos no periodo de vigência da precedente 

ordem de estudos, poderão escolher de prosseguir o percurso formativo previsto», quando o parágrafo §2 diz: 

«Os antigos planos de estudos se extinguirão após três anos da aprovação da nova organização dos estudos». 

Todavia, dois professores que ensinam em cátedras fundamentais ao interno da antiga organização foram 

licenciados. Em qual modo Vós, como Presidente, entende, portanto, garantir o respeito dos estatutos que 

entraram em vigor e os direitos dos estudantes?  

 

Neste caso, queremos que: 

 

• Nos seja garantida a continuidade de ensinamento por três anos, previsto como periodo de transição 

dos estatutos, dos professores Melina e Noriega, seja nos cursos já aprovados para o ano acadêmico 

2019/20, seja nos seus trabalhos como relatores. No caso contrário, o artigo 89 que disciplina a 

transição seria violado. 

• Que seja garantida, ao menos no mesmo periodo a continuidade de ensinamento de todos os nossos 

professores até então contratados, sejam estáveis que temporários em tempo pleno ou parcial. 

• Pedimos que o Professor José Granados seja reconfirmado como Vice-Presidente ao menos pelos 

próximos três anos de transição, em modo que os estudantes, também, neste modo possam ter a 

garantia da continuidade da «grande (lungimirante) intuição» fundativa de são João Paulo II e re-

confirmada pelo Papa Francisco.  

 

Pedimos, além do mais, ainda se não está diretamente ligado ao nosso plano de estudos, de garantir a 

continuidade do trabalho de todos os empregados não docentes do Instituto: são ele que todos os dias, por anos, 

em espírito de Família nos permitam um estudo serio e sereno em clima de acolhida e unidade.  

 

Por fim, queremos, uma vez mais, ressaltar que o corpo estudantil decidiu de vir diante de Vós, Mons. Sequeri, 

dada a confiança que até agora nutrimos por Vós como homem de comprovada reputação acadêmica e, 

também, pela sua função de Presidente, por isso, garantidor da continuidade da herança do Instituto João Paulo 

II dos direitos dos estudantes.  

 

Ficaremos gratos se nos responder de modo exaustivo e tempestivo a tudo quanto pedido nesta carta para que, 

claramente, possamos decidir-nos e organizar-nos no concernente ao nosso futuro acadêmico e pessoal, 

colocando-nos de acordo - se necessário - com os nossos superiores e/ou responsáveis. 
 

 

Agradecemos a sua atenção; 

Deus o abençoe e São João Paulo II dirija os seus passos.  

 

 

 

 

Marc Adrien 

Representante dos estudantes de Mestrado e 

Doutorado 

 

 

 

 

 

Nicole Haddad 

Representante de Pós-Graduação 


